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VERSLAG 

OMTRENT DE WERKZAAMHEDEN EN DEN TOESTAND 

DER 

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING 

IN 

NEDERLANDSCH-INDIË , 

OVER HET JAAR 18953. 

Uitgebracht in de algemeene vergadering van den 

Ssten Februari 1894. 

DOOR 

Dr. J. P. VAN DER STOK, 

Voorzitter der Vereeniging. 

A 

De eerste vraag, die men zich bij het uitbrengen van een 

jaarverslag stelt, is zonder twijfel die naar den finantiëelen 

toestand; voor den zaakkundige toch toont de balans niet 

alleen aan in welke opzichten men vóór- of achteruit is gegaan, 

maar zijn de inkomsten en uitgaven tevens eene trouwe af- 

spiegeling van ‘tgeen verricht is en dikwerf ook eene aan- 

wijzing op welk gebied uitbreiding der werkzaamheden mogelijk 

en in welk opzicht bezuiniging wenschelijk is. 
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Hoewel de toestand onzer vereeniging volstrekt niet onrust- 
barend is, kan toch het verslag ook ditmaal niet recht op- 
beurend zijn, evenmin als dat van het vorig jaar: trouwens 
wij blijven hiermede in de locale kleur, want die verslagen 
waarin de woordvoerder voor een dankbaar en instemmend 
publiek een juichtoon aan kan heffen, behooren tot de hooge 
zeldzaamheden en zijn het uitsluitend voorrecht van die enkele 

maatschappijen, die er in slagen een hoog dividend uit te 
eeren van niet verdichten oorsprong. 
Niettegenstaande een krachtig beroep op de medewerking 

der burgerij, waarvan in het vorig verslag werd gesproken, is 

het ledental ook gedurende 1893 niet toegenomen. 
De jaarliĳjksche bijdragen der leden bedroegen te zamen 

f 3516 tegenover f 3886 in 1892, zoodat wij ongeveer een 
dertigtal leden verloren. 

Niettegenstaande deze vermindering bedroeg toch het saldo 
op ultimo December a. p. f 640 meer dan dat van de voor- 
laatste balans en dit niettegenstaande de rekening voor het 
tijdschrift veel hooger was dan die voor 1892 en ook ons 

aandeel in de onkosten aan de gebouwen besteed, aanzienlijk 
hooger waren. 

De oorzaak van deze schijnbare paradox is te zoeken in 
de geringe uitgaven die op de balans voorkomen ten be- 
hoeve der bibliotheek en dit voordeelig verschil was weder- 
om niet te wijten aan beperking van den aankoop van boek- 

werken, maar meer bepaald aan de wijze van betaling der 

rekeningen. 

Evenals bij het weder het geval is, geven alleen gemiddelde 

waarden een juist beeld van den waren toestand, ofschoon in 

werkelijkheid zulke gemiddelde waarden, of ten minste eene 

combinatie daarvan, zich nooit in werkelijkheid voordoen. 

Evenmin mag, wegens dezelfde redenen, uit de hooge som 

voor het Tijdschrift betaald, opgemaakt worden dat dit bijzonder 

uitgebreid geweest is. 

Behalve de gewone verslagen, opgaven van vulkanische ver- 

schijnselen en aardbevingen, en uitkomsten van meteorologische 
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waarnemingen, vindt men in de drie verschenen afleveringen 

van het 53ste deel van ons Tijdschrift voornamelijk de drie 

volgende verhandelingen. 
„Bijdragen tot de kennis der boomflora van Java, door J. G. 

BoerLAGE en S. H. Koorpers.” 

„De formule voor de centripetale versnelling afgeleid uit de 

cinematica door Dr. H. ONNEN.” 
„Petrologische Studiën über den Indischen Archipel L, von 

A. WricHMaN.” 

„Neue Lepidopteren aus Sumatra von Dr. L. MARTIN.” 
Hoe belangrijk ook voor de wetenschap in het algemeen de 

inhoud van dit 53ste deel moge genoemd worden, het laat zich 

niet loochenen, dat de leek op natuurkundig en natuurhistorisch 

gebied zelden veel aanlokkelijks in den inhoud van ons Tijd- 
schrift ontmoet en de vermindering van het aantal leden houdt 

zeer zeker eenig verband met het feit, dat op allerlei gebied 
publicaties onder de oogen van het lezend publiek gebracht 

worden waarin met de behoefte, of beter gezegd den indivi- 

dueelen smaak van den lezer rekening gehouden wordt, terwijl 
aan den anderen kant ook de verschillende vakken alle door 

een eigen orgaan vertegenwoordigd zijn. Dikwerf heeft het dan 
ook een onderwerp van bespreking in onze vergadering uitge- 
maakt of en op welke wijze ons orgaan te wijzigen zou zijn, 
maar het is moeilijk het wetenschappelijk karakter, dat het 
Tijdschrift altijd gedragen heeft, prijs te geven en nog moeilijker 
dit strenge karakter te vereenigen met eene meer populaire 
strekking. Ook de uitgave van een afzonderlijk orgaan voor 
populaire wetenschap, voornamelijk betreffende onze Koloniën 
kwam ter sprake, maar het is zeer de vraag of de groote 
kosten aan zulk eene publicatie verbonden wel door eene even- 
redige toeneming van het aantal leden zouden kunnen gedekt 
worden, terwijl het ook groote moeite zou kosten onder de 
leden of bestuursleden altijd bevoegde en belangelooze mede- 
werkers te vinden, die tijd en moeite er voor over hebben om 
in zulk eene richting werkzaam te zijn dat eene dusdanige 
publicatie naast het Album der Natuur, Teysmannia, de Natuur, 
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en de uitgaven van het Aardrijkskundig Genootschap een be- 
staan zou kunnen vinden. 

De tijden tot aaneensluiting, van esprit de corps onder alles 
wat wetenschappelijk is zijn voorbij, omdat de noodzakelijkheid 
daartoe zich niet meer opdringt, en daarmede is ook de be- 
langeloosheid verdwenen die met vreugde, tijd, moeite en geld 
offert voor een doel dat voor het individu weinig vruchten 
afwerpt. 

Daarom kwam ook in onze vergadering de quaestie ter tafel, 
of het betalen van een honorarium voor ingediende verhande- 
lingen niet wenschelijk zou zijn: reeds nu hebben wij tot ge- 
woonte aangenomen kosteloos zooveel afdrukken te verstrekken 
als men wenscht eu het verdient zeker overweging of niet 
eene beperking van dit aantal, maar uitkeering eener bepaalde 
som per vel druks aan het Tijdschrift ten goede zou komen. 

De leidende gedachte hierbij moet niet zoo zeer zijn eene 
betaling evenredig aan den arbeid uit te loven, dan wel om 
hen, die hunne bijdragen nu aan andere Tijdschriften zenden, 
omdat zij daarmede iets, zij het ook niet veel, verdienen, er 
toe te brengen voortaan aan ons Tijdschrift mede te werken. 

De gebouwen verkeeren in goeden toestand, een eisch die 
trouwens gesteld mag worden na de groote reparatiekosten die 
in de laatste jaren op de jaarlijksche balansen voorkomen ; ook 

gedurende het verslagjaar bedroeg ons aandeel in die kosten 
de niet geringe som van ongeveer f 1338. 

Hiervoor werd echter het zink der dakgoten vernieuwd en 
de ingang van de schoollocalen, aan den heer Beck verhuurd, 

werden naar de westzijde van het gebouw overgebracht waar- 

door eene betere. verdeeling van het erf mogelijk werd. 

De bliksem sloeg (eene groote zeldzaamheid in dit land van 

hooge boomen) in het achtergebouw in, echter zonder brand 

te veroorzaken of iemand te dooden, een draagbalk van de 

kap bleek vernield, maar was gelukkig zonder groote moeite 

of kosten te herstellen. Daar er telkens witte mieren in de 

boekenkasten ontdekt werden, liet de bibliothecaris daar onder 

steenen voetstukken met watergeulen aanbrengen. 

2 
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Bij doorgaande uitbreiding der bibliotheek zullen weldra één 

of meer nieuwe boekenkasten moeten aangekocht worden. Voor 
de bibliotheek trad de vereeniging in ruilverkeer met de univer- 
giteits-bibliotheken van Upsala en Helsingfors, met het Essez- 

Institute en met het Archief voor de Java-suiker-industrie. 

Van den heer L. STORMER, assistent-resident ran Banda, 

werd eene verzameling boekwerken en jaargangen van Tijd- 
schriften ontvangen, terwijl het Bataviaasch Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen belangrijke seriën vervolgwerken 
aanbood, die door dat genootschap waren ontvangen, maar 

meer eigenaardig in onze bibliotheek te huis behooren. 
De bibliothecaris maakte zich verdienstelijk door de bewer- 

king van een ee eerde: dat spoedig in druk zal 
verschijnen. 

De vergaderingen werden geregeld gehouden en verscheidene 

zaken kwamen ter tafel waarvan ik er slechts eene wil memo- 

reeren nl. dat werd medegedeeld hoe de Regeering van Nieuw- 
Zeeland maatregelen genomen had tot bescherming van inheem- 
sche vogels: ook in Serawak zijn nu dergelijke maatregelen 

genomen tegen de roekelooze wijze waarop dieren en planten 

worden verzameld of liever uitgeroeid, Uit de berichten daar- 
omtrent zou het den niet deskundige toeschijnen alsof hiermede 

eene smet werd geworpen op de wijze van handelen van 

natuuronderzoekers: onder „naturalists’” toch verstaan velen 

ten onrechte „natuuronderzoekers’’, terwijl de juiste beteekenis 
is „verzamelaars, die voor bloemisten orchideën, voor mode- 

zaken vogelhuiden en in ’talgemeen voor handelsdoeleinden 

hunne reizen ondernemen; zij verzamelen een zoo groot mogelijk 
aantal specimena eener zelfde soort en worden zelfs verdacht 

van met opzet de uitroeiing van zeldzame soorten in de hand 

te werken ten einde een hoogeren marktprijs te kunnen be- 

dingen. Het verdient dus alleszins toejuiching indien aan der- 
gelijke barbaarsche praktijken van zoogenaamde naturalists door 

de bevoegde autoriteiten paal en perk wordt gesteld; maar 
voor dè wijze van verzamelen van natuuronderzoekers behoeft 

men niet bevreesd te zijn. 

tert an ef med end a RN TE egt NG nT tz at et en En and 
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Wel kost b. v. een embryologisch onderzoek aan vele indi- 
viduen het leven, maar dit geschiedt slechts gedurende korten 
tijd: is het onderzoek afgeloopen, dau is het gevaar voor de 
gewenschte soorten voorbij, terwijl de ware natuuronderzoeker 
ook tevens altijd een dierenvriend is en geen schepsel doodt, 
dat hij riet volstrekt noodig heeft. 

Slechts eene voordracht werd gehouden nl. over Eneymen, 
door Dr. vaN RomBuram. De opkomst van het publiek is niet 
groot, maar vooral niet getrouw genoeg om de groote moeite 
aan dergelijke voordrachten besteed te vergoeden: na een ver- 
moeienden werkdag ziet men er tegen op om de huiselijke rust 
prijs te geven als niet de gezelschappelijke eischen op die 
avonden beslag gelegd hebben. 

Zoover is men te Batavia nog niet gekomen, dat het voor- 
recht van het bijwonen eener wetenschappelijke voordracht 
zonder aarzeling gesteld wordt boven die meer gewone sociale 
genoegens, waarvan wel elk individu in vertrouwelijk gesprek 
het genot krachtig ontkent, maar waartoe de massa zich blijk- 
baar toch steeds aangetrokken gevoelt. 

Wat het personeel betreft, zoo ontvielen ons gedurende het 
verslagjaar twee onzer oudste correspondeerende leden in het 
Buitenland, nl. Prof. J. Morrscnorr en J. C. HAssKARL, 
respectievelijk sedert 1864 en 1856 aan onze Vereeniging in 
bovengenoemde qualiteit verbonden. 

Nog te versch liggen U de verschillende levensbeschrijvingen 
van MorescHorr in het geheugen, gegeven, met zijn portret, 
in zoovele wetenschappelijke en andere tijdschriften en illustra- 
ties, dan dat eene herhaling hier noodig of wenschelijk zou zijn. 

HaAsSsKARL, oud-ambtenaar bij den Buitenzorgschen Planten- 

tuin, werd in 1837 aan die instelling verbonden als assistent- 

hortulanus, een titel die later door toevoeging van het epitheton 

„botanicus’” werd verhoogd; hij werd, zegt Dr. TRruB in zijn 

gedenkboek, hoewel onder TEYSMANN geplaatst, diens beste en 

bekwaamste leermeester. Het denkbeeld eener plaatsing der 

planten volgens de natuurlijke familiën ging van hem uit en 

nog op dit oogenblik, zegt Dr. TrreuB, „dankt ’s Lands Planten- 
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tuin te Buitenzorg in de allereerste plaats zijne wetenschappe- 

lijke beteekenis aan de voor eene halve eeuw ingevoerde 

systematische rangschikking der gewassen in den botani- 

schen tuin.” 
Ook is HasskKARL de vervaardiger geweest van den tweeden 

catalogus der in den tuin gekweekte gewassen en hiermede 

reeds in 1841 gereed gekomen. 
In 1843 vertrok hij met verlof naar Holland om, in 1846 

teruggekeerd, wederom spoedig daarna naar Ewropa te ver- 

trekken. 
Omstreeks het einde van 1852 vertrok hij naar Zuid-Amerika 

ten einde voor de Nederlandsch-Indische Regeering cinchona- 

planten en zaden te verzamelen; de met moeite en gevaren 

verkregen zaden werden in den tuin uitgeplant en in 1855 

konden aan HASsKARL, wien de leiding der kinakultuur was 

opgedragen, 96 zaailingen overgegeven worden, die de over- 

brenging naar het nieuwe klimaat hadden getrotseerd. 
Hoevele verwachtingen hebben die plantjes en hunne na- 

komelingen niet opgewekt, hoevele teleurstellingen zijn er niet 

het gevolg van geweest en hoevelen zijn er ook nu nog, die 

na 40 jaren, met zorg de lage prijzen nagaan van ’t eenmaal 
zoo hoog geprijsde artikel. 

Aan HASSsKARL zelf heeft de kinaplant zeker tot zegen ver- 

strekt, want in vrede heeft hij, dank zij de liberaliteit der 

Nederlandsche Regeering, langen tijd in Cleef op zijne welver- 
diende lauweren gerust en is aldaar op 82-jarigen leeftijd 

overleden. 

Nog eene verandering in het eigen personeel mag niet onver- 
meld blijven, al geldt het noch de correspondeerende leden, 

noch die der directie: de oude mandoer der vereeniging nl. 
werd, hoog bejaard, gepensionneerd en in staat gesteld een otium 
in dignitate te genieten. 

Hiermede M. H. zou het zakelijk deel van mijn verslag zijn 
voltooid, indien ik mij niet in de laatste jaren tot taak had 

gesteld u ook, bij wijze van toegift, eenige wetenswaardige 
zaken mede te deelen het wetenschappelijk onderzoek onzer 

EN 
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koloniën betreffend, bijzonderheden die op andere wijze bezwaar- 

lijk zoo bekend zouden worden, als zij verdienen, eensdeels om 

de resultaten, die zij afwerpen, anderdeels wegens de leering, 

die er voor ons uit te trekken valt. 

Onder de vele vreemdelingen, die onzen Archipel bezochten, 

komen enkele oude bekenden voor: zoo b.v. Prof. SELENKA, 

die van de Berlijnsche Akademie eene subsidie ontving voor 

eene reis naar Borneo en de Molukken, in het bijzonder tot 

het verzamelen van onderzoekingsmateriaal betreffende den Orang- 

Oetan zoodat hij, na eerst in zekeren zin, Prof. HuBRrECHT 

concurrentie te hebben aangedaan, zich nu begeeft op het 

gebied dat de Borneo-expeditie tot het hare mag rekenen. 

De Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frank- 

fort am M. stelde uit de Rüppelstiftung f 7200 ter beschikking 

van Dr. KükeNtHAL met het doel hiermede een onderzoekings- 

tocht speciaal naar Halmaheira te bekostigen: de heer KüKENTHAL 

is zoöloog en heeft nog zeer onlangs eene studie uitgegeven 

over de vergelijkende anatomie der walvisschen. Voorts bezochten 

’s Lands Plantentuin met het doel aldaar gedurende korteren of lan- 

geren tijd botanische of zoölogische studiën te maken de heeren : 

Prof. R. SrMON, zoöloog uit Jena. 

Hofrath Prof. Dr. J. WiesNer, botanist uit Weenen. 

Geheimrath Prof. DR. G. KRAUSE, botanist uit Halle. 

Prof. Dr. L. von GRAFF, zoöloog uit Graz. 

Dr. W. Hrepor, botanist uit Weenen. 

Dr. V. ScmierNer, botanist uit Praag. 

Dr. Tu. ADENSAMER, zoöloog uit Weenen. 

Van de hand van Prof. Dr. G. HagBeLANDT, die in het 

vorig verslagjaar werd genoemd, verschenen, als resultaat van 

zijn verblijf alhier, twee werken nl. The Transpiration of 

tropical plants en, in populairen, zeer artistieken vorm: Mine 

botanische Tropenreise, Indomalayische Vegetationsbilder und 

Reiseskiezen, een werk dat allerwege zeer wordt geroemd zoo 

wegens den juisten en veelzijdigen inhoud, als wegens de door 

den auteur zelven toegevoegde potloodteekeningen waarmede 

het boekdeel versierd is. 
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Meer nog echter dan deze mededeelingen, die ik u deed 

om voortdurend den lezers vaa dit verslag voor oogen te 

houden, dat natuurkundig onderzoek der vele onbekende eilanden 

van alle zijden wordt verlangd en dus noodzakelijk is, zal bet 

u belang inboezemen te vernemen, dat de Nederlandsche Borneo- 

expeditie op dit oogenblik reeds in vollen gang is. 

In het vorige jaar vertrokken derwaarts eerst DR. HALLIER 

in zijne qualiteit van tijdelijk assistent bij den plantentuin, die 

nu reeds van uit de oostelijke deelen der Wester-afdeeling 

belangrijke verzamelingen naar Buitenzorg heeft overgezonden, 

later, in November, de heer Bürrikorer, zoöloog, die eveneens 

werkzaam in diezelfde streken, schreef dat hij met zijn jager 
en bediende des nachts tot Één uur aan het praepareeren der 

overdag geschoten dieren moest bezig blijven en dringend om 

assistentie van nog een Kuropeeschen jager verzocht. 
Als bijzonderheid worde hier medegedeeld, dat het in den 

omtrek van het dajakhuis, waarin hij zich had gevestigd, 

wemelde van orang-oetans, zoodat hij er zelfs een had geschoten 

toen hij des ochtends vroeg voor het ontbijt eene kleine 

digestie-wandeling maakte. 

Hij had echter, dit zij in verband met het boven besprokene 
gezegd, zijne menschen verboden er meerdere te schieten, daar 

hij voor zijn doel materiaal genoeg had verkregen. 
In Januari vertrok ook Prof. Dr. G. A. F. MOLENGRAAFF 

van hier naar Pontianak ten einde in de Wester afdeeling 
geologische studiën te maken. Of de expeditie zich zal moeten 

bepalen tot eene wetenschappelijke exploratie, dan wel of ook 

een doortocht daarmede verbonden zal kunnen worden, is nog 

eene onuitgemaakte quaestic; van Regeeringswege schijnt eene 

contra-expeditie van uit Borneo’s Oostkust, zooals het Comité 

van bevordering van het natuurkundig onderzoek der koloniën 

dit gaarne zou zien, niet wel uitvoerbaar. Hoe hieromtrent 

ook onder den drang der omstandigheden beslist worde, een 

woord van lof aan de moedige natuuronderzoekers, die huis 

en haard en comfort hebben verlaten om gedurende geruimen 
tijd zich alle ontberingen te getroosten die men, reizende in 
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tropische landen, in zoo geruime mate ondervindt, is hier zeker 
op zijne plaats en van harte hopen wij, dat alle bezwaren zonder 
nadeel door de geestdriftvolle onderzoekers zullen worden over- 
wonnen en dit een rijk materieel voor verderen arbeid hun 
deel moge zijn. Werd der expeditie op een speciaal punt reeds 
concurrentie aangedaan door Prof. SELENKA, ook wat onder- 

zoekingstochten betreft bleef Borneo in 1893 niet ongerept. 
In Januari 1893 hield de heer Craryes Hose in de Royal 

Geographical Society eene voordracht getiteld: A journey up the 
Baram: River to Mount Dulat and the Highlands of Borneo. 

De vlakke met mos begroeide top van dezen berg bleek 
5090 voet hoog te zijn en de fauna toonde veel overeenkomst 

met die van de Himalaya. 
In het Anthropological Institute hield dezelfde Britsch- 

Indische resident later eene voordracht betreffende de zeden 
en gewoonten der rassen die het Noordelijk gedeelte van 
Serawak bewonen; voor nadere bijzonderheden moet natuurlijk 
naar de aangeduide bronnen zelve verwezen worden. 

Als ik nu nog mededeel dat van de hand van den heer 
Duvsors eene duitsche uitgave van zijn werk getiteld: Die 

Klimate der geologischen Vergangenheit und ihre Beziehung zur 

Entwickelungsgeschichte der Sonne het licht zag, dat de ver- 

slageever 4 afleveringen van zijn werk over getijden in Neder- 
landsch-Indië in 1893 ten einde bracht, terwijl het overige 

gedeelte voor de pers gereed is, zoodat binnen korten tijd 
voor ruim een dertigtal plaatsen de geographische constanten, 

die de statistisch-analytische behandeling van getijwaarnemingen 

opleverde, volkomen bekend zullen zijn, dan ben ik aan het 

einde gekomen van mijn verslag en er rest mij niets anders 

dan Uwe hulp en steun in te roepen om gedurende het jaar 

1894 het tijdschrift degelijk en volledig en de vergaderingen 

leerrijk en gezellig te doen zijn. 
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EMBRYOLOGISCH ONDERZOEK VAN ZOOGDIEREN 
UIT NEDERLANDSCH-INDIË, 

aldaar in 1890 en 1891 aangevangen in opdracht van de 

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging, 

DOOR 

A. A. W. HUBRECHT. 

Ì. INLEIDING. 

Toen in den zomer van 1889 de uitnoodiging uit Batavia tot 
mij kwam om — in opdracht van de Koninklijke Natuurkundige 
Vereeniging aldaar, — eeu wetenschappelijk onderzoek in den 
Indischen Archipel in te stellen, opende zich voor mij het 
vooruitzicht op de verwezenlijking van een lang gekoesterd 
— en voor een naturalist zeer zeker begrijpelijk — verlangen 
naar persoonlijke kennismaking met de dier- en plantenwereld 
tusschen de keerkringen. Die uitnoodiging werd dan ook met 
gretigheid aangenomen. 

Thans, nu ik rekenschap ga afleggen van hetgeen gedurende 
mijn verblijf aldaar het hoofddoel van mijn onderzoek geweest 
is en nu de uitkomsten van dat onderzoek allengs voor 

openbaarmaking beginnen te rijpen, moge hier een woord van 

dank en waardeering voorafgaan aan die Vereeniging en haar 

Bestuur. Was het de Regeering, die dê voor het onderzoek 

benoodigde gelden beschikbaar stelde, en past mij ook ten haren 

aanzien erkentelijkheid in hooge mate, het was de Vereeniging 

die de verantwoordelijkheid voor het wèl besteden van die 
geldmiddelen op mijne schouders legde. 
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Zij heeft dit gedaan met wat ik geneigd zou zijn een blind 

vertrouwen te noemen. En juist hierdoor zag ik mij in staat 

gesteld een onderzoek geheel ter eigener keuze te verrichten 

en het plan van dat onderzoek geheel naar eigen goedvinden 

te ontwerpen. Zoo kon ik aansluiten aan het onderzoek, dat 

mij in de laatste jaren in het vaderland had bezig gehouden, 

en dat gericht was geweest op de jongste ontwikkelings-stadiën 

en de kiembladvorming der zoogdieren en tevens op de vele 

en dikwijls zeer onverwachte punten van verscheidenheid, die 

wij in de wordingswijze en het fijnere maaksel van de moederkoek 

(placenta) van verschillende zoogdieren aantreffen. Die moeder- 

koek der zoogdieren is in de latere jaren door talrijke onder- 

zoekers nader bestudeerd. Toch is zij in hare hoogste volkomen- 

heid, zooals zij bij den mensch wordt aangetroffen, en in hare 

wordingsgeschiedenis nog zóó onvoldoende doorgrond, dat eene 

vergelijkende bestudeering van de lagere zoogdierorden, dringend 

noodzakelijk is. Evenals bij alle vergelijkende analyse is ook 
hier de keuze van het uitgangspunt der vergelijking van veel 

gewicht. Nu zijn de laagste zoogdieren (buideldieren en vogelbek- 

dieren) nog niet in het bezit van eene moederkoek ; deze heeft 

zich eerst in latere, verder gedifferentiëerde zoogdierorden 

ontwikkeld en is daardoor tevens het allerjongste orgaan, dat 

wij bij de zoogdieren aantreffen ; de laatste aanwinst waardoor 

aan de zoogdieren een belangrijke voorsprong boven de lagere 

gewervelde dieren verschaft is geworden. 
Van de placentale zoogdierorden wordt die der Insectivora 

zoowel op grond van palaeontologische als van anatomische 
gegevens als een der meest primitieve beschouwd. Zoo moest 

dus uit den aard der zaak in deze orde in de eerste plaats 

eene keuze van vergelijkingsobjecten gedaan worden. Reeds 

voor jaren werd dan ook door mij de studie van het placentatie- 
proces bij drie Europeesche vertegenwoordigers van de Insectivora: 
de egel, de mol en de spitsmuis aangevangen en de uitkomsten 

dier studie gedeeltelijk gepubliceerd. In den Indischen Archipel 

komen geslachten van Insectivora voor, die in Europa ten 
eenenmale ontbreken. Op deze moest dus tijdens mijn verblijf 



27 

aldaar in de allereerste plaats de aandacht gericht worden. 

Het waren de geslachten Tupaja en Gymnura, waarvan de 
laatste echter spoedig al te zeldzaam bleek om werkelijk voor 
dit onderzoek te kunnen dienen. Daarentegen was het geslacht 
Tupaja talrijker vertegenwoordigd en werd door mij de hoop 

gekoesterd vooral van Tupaja javanica een ruimen voorraad 
te kunnen bijeen brengen. 

Zou daarmede een nieuwe schakel aan den reeks van te dezer 
zake nader onderzochte Insectivora zijn toegevoegd, zoo behoorde 
in de tweede plaats het onderzoek gericht te worden op die 
zoogdierorde, die geacht wordt een plaats tusschen de Insectivora 

en de hoogste orde, die der Primaten, (waartoe de mensch en 
de apen behooren) in te nemen. Deze tusschenliggende orde, die 
der Lemuriden of Prosimiae is in Europa niet meer door 
leverde geslachten vertegenwoordigd, hoewel zij in vroegere 

geologische perioden ook daar werd aangetroffen. Zij bestaat 

thans nog maar uit een gering aantal vormen, die voor verreweg 
het grootste aantal op het eiland Madagascar gevonden worden. 
Twee vertegenwoordigers der Lemuriden komen ook in onzen 
Archipel voor; het zijn de geslachten Nycticebus en Tarsius. 

Een derde geslacht, de zoogenaamde vliegende Maki of 

Galeopitheeus — afwijkend zoowel in maaksel als in levens- 

wijze — werd nu eens door de dierkundigen nader verwant 

aan de Lemuriden, dan weder aan de Insectivora of aan de 

Vledermuizen geacht, ja zelfs door sommigen als eene zelfstandige 

orde (die der Dermoptera) beschouwd. Daar ook dit geslacht in 

den Indischen Archipel wordt aangetroffen moest het mede in 

den kring van het onderzoek worden opgenomen. 

In de laatste plaats was het mij ook nog te doen om van 

den vertegenwoordiger van de orde der Tandeloozen of Edentata 

die in den Indischen archipel gevonden wordt: Manis javanica, 

een volledige reeks bijeen te brengen, daar juist met betrekking 

tot hunne placentatie de vertegenwoordigers van die orde zoo 

belangrijke onderlinge verschillen vertoonen. 

Gekleurde teekeningen van de meeste hierboven genoemde 

zoogdieren werden eenige maanden vóór mijne komst door de 
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goede zorgen der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging ver- 

spreid onder een aantal personen bij wie men op medewerking 

meende te mogen rekenen. Daarbij werd eene circulaire gevoegd 

en naarmate antwoorden op deze werden ingezonden, opende 

de bibliothecaris der Vereeniging, Dr. C. P. SLurreR, (wiens 

werkdadige hulpvaardigheid geheel boven mijn lof verheven is) 

met zoodanige personen eene voorloopige correspondentie, die 

ter mijner beschikking gesteld werd toen ik in November 1890 

te Batavia aankwam. 

Op deze wijze was het terrein voorbereid en kon ik althans 

een voorloopig oordeel vellen over de vraag in welk deel van 

den Archipel het door mij gewenschte onderzoekingsmateriaal 

het gemakkelijkst en het veelvuldigst zou te verkrijgen zijn. 

Immers over de vindplaatsen van de bovengenoemde zoogdier- 

geslachten treft men in de litteratuur wel eenige algemeene 

gegevens aan, maar nauwkeurige opgaven omtrent hunne 

meerdere of mindere zeldzaamheid, door welke een bepaalde 

streek van den Indischen Archipel reeds dadelijk boven eene 

andere voor het beoogde doel meer geschikt ware te achten 

geweest, ontbraken ten eenenmale. 

Trouwens verschillende factoren moeten hier samenwerken. 

Zijn de dieren menigvuldig op plaatsen waar geen Europeanen 

gevestigd zijn, dan kon ik van daar geen rijke oogst verwachten. 

Ook moest ik vreezen dat op plaatsen die spaarzaam bevolkt 

zijn de inlandsche bevolking veel minder tot het bijeenbrengen 

van talrijke exemplaren zou kunnen medewerken. Omgekeerd 

moest men verwachten dat waar die bevolking talrijk is en 

veel gronden in cultuur genomen heeft de genoemde zoogdieren 

zouden verjaagd of uitgeroeid zijn. Kortom het bleek ten slotte 

nog het meest aanbevelenswaardig om in de maanden van mijn 

persoonlijk verblijf in Indië zooveel mogelijk punten te bezoeken, 

en een zoo groot mogelijk aantal relaties aan te knoopen met 

hen die bereid zouden bevonden worden na mijn vertrek met 

het verzamelen door te gaan. Uitvoerige gedrukte instructies, 

chemicaliën en glaswerk zouden dan door mij kunnen worden 

achtergelaten, alsmede geldsommen die voor het uitbetalen van 

Eee ee 

Ken a Nn Er an 

A PE IRE LE Te ni er 
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premiën aan de verzamelende inlanders konden gebruikt worden. 

Deze schijnbaar omslachtige, tijdroovende en in den aanvang 
zoo weinig bemoedigende wijze van werken werd door mij 
allerwege in toepassing gebracht. Gewoonlijk deed ik aan 
meer gemeene species, dan de door mij verlangde, vóór 
hoe de uterus-extirpatie en de conservatie behoorden te ge- 
schieden. Thans nu er drie jaren verstreken zijn, mag ik ver- 
klaren, dat de uitkomsten mijne verwachtingen verre hebben 
overtroffen. 

Onder de honderden personen met wie ik tijdens deze zwerf- 
tochten door Java, Sumatra, Banka, Billiton en Borneo in 
aanraking ben eek ae en die belaainieltiag hebben getoond 

in het ondernomen onderzoek, zijn er uit den aard der zaak 
zeer velen, die door allerlei omstandigheden verhinderd werden 
wezenlijke bijdragen tot de embryologische collectie te leveren. 

Maar zij die dit wèl hebben kunnen doen, gaven zich mis- 
schien geen van allen zoo recht rekenschap, dat juist de kleine 
bezendingen, wanneer zij slechts van talrijke punten afkomstig 
zijn, te zamen eene zeer groote verzameling kunnen vormen. 

En zoo is het toch geworden, wanneer men bedenkt dat op 
dit oogenblik de inventaris van hetgeen reeds bijeen is, aanwijst 
het volgende aantal op spiritus van 90 pct geconserveerde en 
grootendeels vooraf met pikrin-zwavelzuur behandelde uteri: 

PARMA in ei 
Nyoticebus … … -… 408 
Galeopithecus . … .-. 79 
EMME ee ee ee 000 
Manis 

Deze collectie, waarvan Zat (âtast ne reeds tot 1154 ge- 

klommen is, en waarbij de ongeveer in gelijk aantal verzamelde 

mannetjes niet zijn medegerekend, neemt nog voortdurend toe 

door verdere bezendingen. 

Van deze is de grootste helft in een of ander stadium van 

zwangerschap, vele zijn kort na den partus geconserveerd, 

slechts weinige bevinden zich in maagdelijken toestand. 

De zwangere uteri bevatten de meest uiteenloopende stadia 
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van het klievende ei tot het welhaast voldragen foetus. Ook 

verscheiden pasgeboren dieren kwamen in mijn bezit, alsmede 

enkele tijdens de geboorte, die thans nog door de navelstreng 

met de nog niet losgemaakte placenta verbonden zijn en toch 

reeds ter wereld kwamen. De talrijke mikroscopische praeparaten 

die van dit rijke en afwisselende materiaal reeds vervaardigd 

zijn, bewijzen dat de meesten mijner correspondenten voor- 

treffelijke zorg aan de conservatie gewijd hebben, zoodat de 

histologische bijzonderheden zoowel van het placentatie-proces 

als van de ontogenese aan deze preparaten even goed kunnen 

bestudeerd worden als aan zoodanige die in het laboratorium 

zouden gemaakt zijn. 

Alweder is het gebleken en sedert mijn terugkeer bij het 

maken der mikroskopische doorsneden aan het licht gekomen, 

dat de Kleinenberg'sche vloeistof (pikrinezwavelzuur !) voor- 

treffelijk voor dit doel geschikt is. Worden de uteri in toto 

geconserveerd, zoo heeft men met deze vloeistof betere kansen 

dan met eenige andere, dat de fijne bijzonderheden van de 

daarin opgesloten kiemblazen of van de zich in wording be- 

vindende placenta's voortreffelijk geconserveerd zullen blijven; 
althans onder deze voorwaarde — op welke ik allerwege grooten 

nadruk gelegd heb — dat de extirpatie van den uterus onmid- 

dellijk na den dood plaats vinde. Preparaten die gemaakt worden 

van dieren die reeds gestorven zijn, al was dit slechts zeer 

kort te voren, hebben reeds zoo belangrijke verandering onder- 

gaan, dat zij van zeer veel geringere waarde zijn voor een ver- 

gelijkend en vooral voor een histologisch onderzoek. 

Ik mag deze inleiding niet besluiten zonder in het kort mijne 

reisroute te vermelden en daarbij hunner te gedenken, die mij 
toen de reis vergemakkelijkt hebben en hunner, die mij sedert 

(1) Pikrinezwavelzuur (Kleinenberg’s vloeistof) wordt als volgt bereid : 
oeg bij eene geheel verzadigde oplossing van pikrinezuur voor elke honderd 

deelen twee deelen zwavelzuur. Filtreer en verdun het filtraat met driemaal 

zijn eigen volume water. De uteri, die hierin 6—24 uur hebben doorgebracht, 
worden vervolgens in alkohol van 70 en eindelijk in alkohol van 90 pet 
overgebracht en daarin naar Holland verzonden. 
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het gewenschte studiemateriaal bleven toezenden en die daardoor 
de voleindiging van het onderzoek mogelijk maakten. 

Op 12 November 1890 te Batavia aangekomen, vertrok ik 
op 25 November uit Buitenzorg over de Megamendoeng naar 
Tjandjoer, Bandong en Garoet. Op laatstgenoemde plaats mocht 

ik bij den toenmaligen assistent-resident Jhr. voN SCHMIDT AUF 
ALTENSTADT groote hulpvaardigheid aantreffen. Aan zijne be- 
middeling dank ik de kennismaking met den heer A. J DooRMAN, 
te Daradjat, administrateur eener kinaplantage in het gebergte, 

van wien ik in den loop van 1891 eene uiterst volledige, zeer 

omvangrijke en voortreffelijk geconserveerde verzameling Tupaja- 

uteri ontvangen mocht. 

Ook aan Dr. Rüperr te Garoet ben ik voor verschillende 

preparaten dank verschuldigd. 
Te Bandong moet ik met den grootsten lof gewag maken 

van al hetgeen de heer P. vAN LrERSUM ten bate van het 

onderzoek verricht heeft en van de bijzondere zorg waarmede 

door hem vele honderdtallen Tupaja's geprepareerd en gecon- 

serveerd zijn geworden. 

In West Java heb ik overigens nog voor directe medewerking 

bij preparatie en conservatie dank te zeggen aan de Heeren 

Dr. Burck, Dr. VORDERMAN en Dr. vAN BEMMELEN, terwijl 

Dr. SLurrer, die reeds bij de voorloopige voorbereidingen zoo- 

veel op eigen schouders genomen had, ook bij de verpakking 

en verzending, zoowel van het verzamelde materiaal als van 

de benoodigde chemicaliën of het glaswerk tijd noch moeite 

ooit gespaard heeft. 

Was dus in de Preanger Tupaja in voldoend aantal te ver- 

krijgen, zoo bleek het dat Galeopithecus aldaar zeldzaam is, 

Nyetieebus in nog hoogere mate en Tarsius zoo goed als on- 

bekend. Het scheen dus geraden spoedig door een persoonlijk 

onderzoek uit te maken of dit in Oost-Java ook het geval was, 

dan wel of daar een beter jachtveld te vinden zou zijn. 

Zoo werd dus op 15 December de reis over zee naar Soerabaya 

aanvaard en van daar, via Pasaroean en Bezoeki, Djember bereikt. 
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Van daar werden excursies zuidelijk naar Poeger, oostelijk naar 
Banjoewangi ondernomen, en inderdaad een gunstiger terrein 

voor de vangst van Galeopithecus en Nyctieebus aangetroffen 

dan de Preanger gebleken was te zijn. Dankbaar gedenk ik de 
hulp mij daarbij op verschillende wijze verleend door de heeren 

Dr. H. Greve, D. Birnie en M. SANDERS. Toch was blijkbaar 

hier niet de plek, die ook voor de toekomst ruimen oogst 

beloofde, daar de prijzen die de inlanders zelve bijv. voor 

Nyeticebus betaalden, het minder gewenscht maakte te trachten 
juist hier daarvan groote verzamelingen aan te leggen. 

Een later bezoek in den loop van Januari 1891 aan de 

omstreken van Malang en van Blitar gebracht bevestigde mij 
in de toenemende overtuiging dat Sava niet langer het terrein 

mijner werkzaamheid blijven moest, zoodat spoedig via Semarang 

en Batavia koers gezet werd naar Sumatra. Van Java heb ik 

sedert nog bezendingen ontvangen van de heeren J. 1. V. HAAK 

te Malang, J. P. PrEREBOOM VOLLER te Krawang en P.L. M. 

DE BRUYN PRINCE te Ambarawa. 
Na op 8 Februari 1891 te Padang te zijn aangekomen, 

waar slechts een tweetal dagen oponthoud gemaakt werd, bracht 

hetzelfde stoomschip raij op den 11den van die maand te Siboga 

ten einde in de residentie Tapanoeli, waarvan mij door den 

resident vAN HassELT veel schoons was voorgespiegeld met be- 

trekking tot het door mij gezochte, mijn geluk te beproeven. 

De reis in deze residentie, die zich echter niet verder dan Padang 

Sidempoean heeft uitgestrekt, droeg naderhand goede vruchten, 

dank zij vooral de krachtige medewerking van den Controleur 

te Sipirok den heer J. B. SruurMAN aan wien ik belangrijke 
eollecties te danken heb (ook van de heeren GRAAFLAND, NETSCHEE, 
controleur te Natal en Hire, officier van gezondheid te Siboga 

mocht ik later nog enkele voorwerpen ontvangen). 

Op 23 Februari was ik reeds weder te Padang terug en 

begon nu van hier uit een tocht door de Padangsche boven- 

landen tot het werven van vrijwilligers, die ook na mijn vertrek 

bereid zouden zijn aan de verzameling van het onderzoekings- 

materiaal mede te werken. Krachtige medewerking in dezen zin 
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mocht ik ondervinden van de heeren T. F. A. DerpPrar, 
ingenieur te Solok, F. Twiss Controleur te Loeboeq Basong, 
J.B. PF, M. Bereer en A. A. GeRrSEN, officieren van gezondheid 
te Solok en te Padang Pandjang alsmede van den assistent- 
resident ROOKMAKER, van den Toeanko Laris van Rau-Rau en 
van den inlandschen geneesmeester Jorssorr te Moeara Laboe, 
welke beide laatsten het diploma van doktor djawa bezitten 
en reeds uit dien hoofde zich van den taak der conservatie van de 
door mij gewenschte preparaten, voortreffelijk gekweten hebben. 

Op 3 April 1891 was het bezoek van de Bovenlanden ten 
einde gebracht en voerde mij de stoomboot naar Benkoelen 
van waar ik via Manna en Tandjong Sakti de reis over het 
Barisan gebergte naar Bandar en verder over Lahat en Moeara 
Enim naar Palembang aanvaardde. 

In de residentie Benkoelen gewerden mij de eerste betrouwbare 
berichten omtrent de aanwezigheid van Tarsius op Sumatra 
en van daar mocht ik ook door vriendelijke tusschenkomst 
van den officier van gezondheid den heer H. J. Hugert ge- 
prepareerde uteri van deze diersoort voor het eerst ontvangen. 
Ook Galeopithecus kwam mij hier het eerst persoonlijk in 
handen. Ik mag niet verzuimen van de medewerking van den 
resident VAN LANGEN, de controleurs HeLFRICH en vAN-ZoN, den 
resident DE Vries, de assistent residenten JENTINK en HAAXMAN 
en de officieren van gezondheid LEENDERTZ , GRÖN en Haga hier 
dankbaar melding te maken. 

Van Palembang uit bereikte ik op 2 Mei Muntok, de hoofd- 
plaats van het eiland Banka, dat van alle door mij bezochte 
punten verreweg het gunstigste zou blijken te zijn en ongetwijfeld 
de rijkste oogst heeft opgeleverd. Nog steeds ontvang ik van 
daar bezendingen, die met zóóveel zorg geconserveerd zijn, dat 
zij niets te wenschen overlaten. Tot zeer bijzonderen dank ben 
ik dus verplicht aan den toenmaligen resident HOOGHWINKEL, 
den secretaris TwijseL en de officieren van gezondheid 
A. EKERMAN en J. Fock, welke laatste mij in staat gesteld 
heeft eene doorloopende en uitgebreide reeks van Tarsius- 
embryonen van de eerste klievingsstadiën tot aan het pasgeboren 

3 
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dier aan nauwkeurig mikroscopisch en histologisch onderzoek 
te onderwerpen Te meer mag mij die uitkomst verheugen 

daar tijdens mijn verblijf in Indië geen enkele Tarsius ver- 

kregen werd, zoodat ik zelf deze zeldzame en in velerlei opzicht 
zoo gewichtige soort nooit levend aanschouwd heb. 

Na Banka werd Billiton bezocht van waar ik door de vrien- 

delijke zorg van den geneeskundige der Billitonmaatschappij 

verschillende preparaten ontvangen mocht, terwijl ten slotte 

omstreeks medio Mei een kort bezoek aan Pontianak mij in 

staat stelde persoonlijk de belangen van mijn onderzoek bijde 
autoriteiten aldaar te bepleiten. Dank zij de hulp van den 

resident der Wester-Afdeeling den heer TromP en de officieren 
van gezondheid VALK en VORSTMAN, mag ik op een ruimen 
oogst uit Borneo roemen, die zich niet alleen over Tarsius en 

Nyetieebus, maar ook over Galeopithecus en Manis uitstrekt. 

Op 18 Mei was ik te Batavia terugyekeerd en vertrok op 

3 Juni 1891 weder naar Nederland, reeds in het bezit van eene 

eerste en rijke verzameling 'Tupaja uteri die tijdens mijn reis 
op de buitenbezittingen in de Preanger gemaakt was en te 

Batavia op mij wachtte. 

In de drie jaren die sedert verloopen zijn, mocht ik van zeer 

velen, die hierboven met name genoemd werden nog verdere 

bezendingen ontvangen, terwijl van andere plaatsen mij nog 

materiaal werd toegezonden door de Heeren VAN DER MEULEN 

op Banka, Goepuuis te Sintang (Borneo), VAN DieRMEN 
(Padangsche Bovenlanden) en LeEeMBRUGGE (Mengala). 

Aan allen breng ik in dit reisrapport nogmaals mijn harte- 
lijken dank. En een erkentelijken vriendschapsgroet uit de verte 

aan hem die in de eerste voorbereiding van het mij opgedragen 

onderzoek een zoo overwegend aandeel gehad heeft en die mij 
tijdens mijn verblijf in Indië op zoo velerlei wijze heeft terzijde 

gestaan, den directeur van ’s Lands Plantentuin, Dr. M. TREUB. 

Er mt Aiel ne BE en tn CS 

ke sE tE 
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IL. DE VOORLOOPIGE UITKOMSTEN VAN HET 

ONDERZOEK. 

Reeds vóór ik met het hier bedoelde onderzoek een aanvang 
maakte had ik mij uit den aard der zaak met de vraag moeten 
bezig houden, in welk jaargetijde de diersoorten, waarom het 
mij voorvamelijk te doen was, bij voorkeur hun geslacht voort- 
planten. 

Zooals reeds in de inleiding werd opgemerkt, laat de be- 
schikbare litteratuur over dit onderwerp ons te dier zake volkomen 
in het duister. En ofschoon de wisseling van jaargetijden in 
de tropische gewesten veel minder scherpe verschillen oplevert 
dan in de gematigde luchtstreek, zoo was toch te verwachten 

deelen van den Archipel zeer veel strenger gescheiden is dan 
in andere — een zekeren invloed zou hebben op het cijfer 
der geboorten, alsmede op de paringsperiode van deze diersoorten. 

Was ik in den aanvang misschien geneigd om te gelooven, dat 
het mogelijk zou zijn eeuig spoor van zoodanig paralellisme te ont- 
dekken, zoo is het, naarmate de verzamelingen toenamen, steeds 
duidelijker geworden dat de voortplanting der onderzochte 
soorten het geheele jaar door plaats vindt. 

In dezelfde maand werden door mij de meest uiteenloopende 
stadia van zwangerschap verkregen en waargenomen: in geen 

enkele maand hebben zij ontbroken. Tot dezelfde gevolgtrekking 

zijn ook mijne verschillende correspondenten gekomen, zoodra 

het materiaal dat zij hadden bijeengebracht van eenigszins be- 

langrijken omvang was geworden, en zij zoodoende de uit- 

komsten der verschillende maanden konden vergelijken (1). 

Eene andere algemeene gevolgtrekking, die meer bepaaldelijk 

(1) Ik moet hier aanteekenen dat ik meer dan eens heb hooren verzekeren, 

zoowel door jachtliefhebbers als door inlanders, dat bijv. voor het Indische 

hert wel degelijk perioden van verhoogde en van geringere sexueele activi- 

teit bestaan. Zoo wil ik dan ook geenszins verder generaliseeren dan mijne 

bekendheid met de meer bepaaldelijk door mij onderzochte species mij toestaat. 
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voor Tupaja en Tarsius getoetst is geworden, is deze, dat 

zwangerschap bij hetzelfde dier kort achtereen herhaald wordt, 

zoodat somtijds in het lumen van den uterus zeer vroege ont- 

wikkelingsstadiën worden aangetroffen, naast de ontwijfelbare 

kenteekenen van eene vroegere zwangerschap. Deze laatste kan 

afgeleid worden uit de onmiskenbare overblijfselen van eene 

vroegere placentatie, uit den aard en het uitzien van den 

uteruswand en de uterusvaten enz. 
Bij Galeopithecus werd tot tweemaal toe een jong, zoogende 

aan de moederborst, aangetroffen, terwijl bij de dissectie dat- 

zelfde moederdier in den uterus reeds een vrij ver gevorderd 

foetus bleek te bevatten. 
Het feit dat alle hier genoemde species niet meer dan één 

jong gelijktijdig ter wereld brengen (alleen Tupaja waar er steeds 

twee worden aangetroffen uitgezonderd) kan misschien in dien 

zin samenhangen met de hier aangetoonde groote vruchtbaarheid, 

dat deze zich als een tegenhanger doet gelden waar iedere 

worp slechts uit een enkel jong bestaat. Bij de Europeesche 

Insectivora, wier voortplantingstijd beperkt is tot slechts enkele 

maanden of zelfs weken per jaar, klimt het aantal jongen per 

worp tot gemiddeld acht (Sorex) of zes jongen (Erinaceus, Talpa). 

Van al de gevallen, die mij onder de oogen kwamen, kan 
ik slechts een enkele tweeling vermelden en wel bij Nycticebus. 

Zij waren ieder in een van de twee uterushoornen bevat, 

terwijl in de normale gevallen een dier hoornen altijd ledig is 

en niet mede opzwelt. 

Bij Tarsius, Galeopithecus en Manis heb ik nooit meer dan 

één jong aangetroffen. Bij Tupaja zijn er nooit meer, maar 

ook nooit minder dan twee, een in de rechter, een in de linker 

uterushelft. Bij dit genus heb ik hetzelfde wat ik vroeger bij 

Sorex heb waargenomen weder buiten twijfel kunnen vast- 

stellen, dat nl. het aantal bevruchte eieren en vroege kiem- 

blazen zonder uitzondering grooter is dan het aantal rijpe foetus 

die tot ontwikkeling komen en te zamen de normale worp 

vormen. 

Zoo vind ik bij Tupaja in vroege stadiën, vier en somtijds 
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meer kiemblazen, schijnbaar alle in dezelfde gunstige levens- 
condities. Tusschen deze kiemblazen is dus een strijd om de 
blijvende en gunstige vasthechting aan de moederlijke uteruswand 
onvermijdelijk. Hoe deze strijd verloopt en welke punten daarbij 
ten slotte den doorslag geven, tusschen diegene welke tot 
ontwikkeling komen en diegene welke te gronde gaan, is voor 
het oogenblik nog geheel duister. Toch heeft het feit zonder 
twijfel eene bepaalde beteekenis, wanneer wij bedenken dat 
het hier niet eene toevallige waarneming geldt, maar een 
volkomen regelmatig verschijnsel bij minstens twee Insectivoren- 
geslachten. 

Met betrekking tot andere genera kan ik niet met dezelfde 
zekerheid spreken, bij gebrek aan een voldoend aantal preparaten 
van die allerjongste stadiën. Toch zal hierop de aandacht dienen 
gevestigd te blijven, ten einde uit te maken of het bij zoogdieren 
als een algemeene regel mag gelden, dat er kort na de be- 
vruchting meer jonge kiemblazen aanwezig zijn dan normaler- 
wijze binnen den uterus tot ontwikkeling kunnen komen. 

Mijne preparaten veroorloven mij niet eenig antwoord te 

geven op de vraag van hoe langen duur bij de vijf onderzochte 
species de zwangerschap is. Zelfs de meest volledige reeks van 
ontwikkelingsstadiën tusschen het klievende ei en het rijpe 
foetus geeft geen aanwijzing omtrent het tijdsverloop dat er 
tusschen den datum der bevruchting en dien der geboorte 
verloopt. Daarentegen is het van geenerlei belang voor eene 
juiste interpretatie van de verschillende opeenvolgende onto- 
genetische processen om bekend te zijn met de juiste tusschen- 

pooze, die er tusschen die stadiën verloopt, noch ook met den 
juisten leeftijd van eenig bepaald stadium, uitgedrukt in dagen. 

Met dieren die in tammen staat gekweekt worden is dit 

uit den aard der zaak gemakkelijk genoeg vast te stellen. 

Maar daarentegen is er in latere jaren meermalen op gewezen, 

dat juist de in tammen staat geteelde huisdieren ons gegevens 

verschaffen, die meer onderhevig zijn aan een zekere mate van 

onderlinge afwijking, dan die welke wij ontleenen aan de in 

het wild levende en in vrijheid levende diersoorten. Het kan 
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nauwelijks betwijfeld worden dat de onvermijdelijke panmivie’ 

welke de domesticatie steeds vergezelt, afwijkingen en wijzigingen 

zoowel van in- als van uitwendige deelen van het organisme 

kan veroorloven, die anders in de niet-gedomesticeerde stamver- 

wanten aan een veel strenger vastgehouden vorm beantwoorden !). 

Ook om deze reden verdient het bestudeeren van de zoogdier- 

ontogenese aan exemplaren van soorten en geslachten, die in 

hunne natuurlijke vindplaatsen worden opgezocht, de voorkeur 

boven het telkens weder terugkeeren tot konijn en Cavia. 

Daar dit opstel ontworpen werd met de bedoeling om zekere 

algemeene feiten te vermelden, die bij het makroskopisch 

onderzoek van de zwangere stadiën der hiergenoemde vijf 

zoogdiersoorten aan het licht komen, voordat alsnog de hulp 

van het mikroskoop wordt ingeroepen voor de talrijke en 

ingewikkelde histologische detailvragen, zoo zal het aanbe- 

veling verdienen om die vijf genera achtereenvolgens afzonder- 

lijk te behandelen. 

TARSIUS SPECTRUM. 

Figuren 1, 2, 18—21, 47—49. 

Al de door mij verkregen exemplaren behooren tot Tarsius 

spectrum Pall., en niet tot Tarsius fuscomanus Fisch. De ver- 

schillen tusschen deze beide soorten zijn onlangs uitvoerig 

besproken door WeBer in deel III, p. 260, van zijne „Zoölogi- 

sche Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, Leiden, 

1893.” Geen van de in mijn bezit zijnde uteri werd verkregen 

uit die streken tot welke Tarsius fuscomanus beperkt is. Tarsius 

is bij de inboorlingen van Zuidwest-Sumatra bekend onder 

1) RENSON, „Contribution à eng des organes d'exerétion des oiseaur 

el! des mammifères,’ Bruxelles, 1883, 

C. K. HorFMANN, „Die Bi idens de dedrm: de” Verh. v. d. Kon. 

Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam, 1883, p. 

J. v. Erp TAALMAN Kip, „De mvg ft Müllersche gang A, de 

zoogdieren,” Dissert inaug., Utrecht, 1893, p. 
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den naam singo poear, in Banka wordt Tarsius mentiling of 

beroek poear geheeten, in West Borneo tempiling. 

Dat Tarsius in nog hoogere mate dan de andere Prosimiae 

als een tusschenvorm tusschen Insectivora en Primates moet 

beschouwd worden, wordt door de oudere anatomen erkend. 

BuRMEISTER schrijft in de voorrede van zijne „Beiträge zur 

näheren Kenntniss der Gatting Tarsius”, het volgende (p. VI): 

LATUS nes hat neben seiner grossen äusseren Affenähn- 

„lichkeit das vollständigste Insektivorengebiss, welches die 

„Quadrumanen annehmen konnten; denn selbst seine Schneide- 

„zähne sind zu den Typen der Eeckzähne umgestaltet und 

„dadurch dem echten Insektivorengebiss auf's höchste äknlich 

„geworden. Darin unterscheidet er sich von allen übrigen 

„Halbaffen. . 

De niet-zwangere uterus van Tarsius is in figuur 22, plaat 6, 

van het zooeven genoemde werk afgebeeld. 

De schrijver bericht omtrent de inwendige vrouwelijke 

geslachtsdeelen het volgende (p. 124): 

„Die inneren weiblichen Geuitalien bestehen aus zwei kleinen 

„Ovarien, den geschlängelten Tuben und dem zweihörnigen 

„Uterus. Die Ovarien sind kleine kreisrunde Körperchen 

„von einer halben Linie Durchmesser, ihre Oberfläche ist 

„ganz glatt, und ihre innere Substanz von der gewöhnlichen 

„Bildung der höheren Säugethiere..….. Der Uterus ist zwei- 

„hörnig und jedes Horn drei Linien lang; darauf folgt der 

„einfache Theil, welcher gegen einen halben Zoll beträgt und 

„äusserlich ohne Unterbrechung in die Scheide übergeht. In- 

„dessen konnte ich auf der inneren Oberfläche eine schwache 

„Grenze, wie einen Muttermund noch entdecken. Die Hörner 

„des Uterus und sein unterer einfacher Theil sind dick wandig 

„und in zahlreiche grosse Falten gelegt.” 

Ik heb nu zeer talrijke Tarsius uteri voor mij in de meest 

uiteenloopende stadia van zwangerschap en ik heb weinig toe 

te voegen aan BURMEISTER’S opmerkingen. Zeer dikwijls neemt 

men evenwel een belangrijk verschil in grootte waar tusschen 

de beide ovaria, waarvan het eene opzwelt tot de grootte van 



40 

een pil, terwijl het andere belangrijk veel kleiner blijft. Ik 

was geneigd te gelooven, dat dit verschil in grootte samenging 

met bevruchting, zoodat het gezwollen zijn van één der ovaria 

alsdan aan zou geven dat zich in de bijbehoorende uterushelft 

een zeer jong ontwikkelings-stadium zou bevinden. Doorsneden- 

reeksen waarin zoowel het lumen van den uterus als dat van 

de oviducten op de meest zorgvuldige wijze werd doorzocht, 

noodzaken mij te verklaren, dat ik zoodanige gevolgtrekking 

niet altijd gewettigd vond. De oorzaak van de zwelling van 

een der ovaria werd nagespoord en zal elders door mij be- 

sproken worden. 

Onder de geconserveerde uteri vallen zeer groote verschillen 

in gedaante en grootte waar te nemen, terwijl het toch niet 

wel mogelijk is aan die uitwendige kenmerken de allervroegste 

stadiën van zwangerschap te herkennen. Niettemin valt reeds 

een duidelijk waarneembare zwelling van de uterushelft waarin 

de kiemblaas zich heeft vastgezet in het oog, lang voordat 

die kiemblaas nog zóóver ontwikkeld is, dat de medullair- 

groeve hare eerste verschijning maakt. Deze opzwelling van 

den uterus is niet spherisch, maar meer zadelvormig, wellicht 

in verband met het feit dat zelfs in deze vroege stadiën de 

kiemblaas op een bepaalde plek met het moederlijk weefsel 

verkleefd is en niet over eene grootere uitgebreidheid zooals 

bijvoorbeeld bij de spitsmuis, den mol, den egel enz. 

De bijzonderheden van dit proces zullen elders meer uit- 

voerig beschreven worden. Hier wil ik alleen vermelden dat 

deze vroege verklevingsvlakte in plaats overeenkomt met wat 

later de placenta zal worden en dat geenerlei omphaloide 

aanhechting als een tijdelijk apparaat aan de blijvende placen- 

taire vasthechting voorafgaat 

Is de zwangerschap verder gevorderd, zoo valt het in het 

oog dat de placenta niet eene wisselende maar integendeel 

eene vaste plaats met betrekking tot de verschillende onder- 

afdeelingen van den uterus inneemt. Zij ligt altijd dicht bij 

den top van den uterushoorn aan de mesometrale zijde. Toch 

is de uitzetting van den uterus niet het grootst dicht bij dit 
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aanhechtingspunt, maar in het naar de vagina gerichte gedeelte 
van den hoorn (op figuur 1). In dit nog meer verwijde 
gedeelte van den uterus ligt de kop van het volwassen foetus, 
die zoodoende het eerst naar buiten treedt tijdens de geboorte 
(op figuur 18). 

Opent men een uterus, die een bijna voldragen foetus bevat, 
zorgvuldig overlangs, zoo ziet men dat geenerlei vasthechting 
plaats vindt behalve in den streek der placenta (figuren 18—21). 
De uterus-wanden zijn tot het uiterste gerekt, en zijn feitelijk 
zóó dun geworden dat het zelf bij de spiritus-exemplaren, die 
uit den aard der zaak veel ondoorzichtiger zijn dan de versche, 
mogelijk is om de ledematen, de ooren, vingers en staart van 
het foetus door deze dunne laag moederlijk weefsel te zien 
heenschijnen. 

Onmiddellijk onder dezen gerekten uteruswand vormen de 
foetale vliezen een zeer eng omhulsel voor het foetus. Dit 
omhulsel is zoo doorschijnend dat bij de in spiritus gecon- 
serveerde exemplaren de afzonderlijke haren op het lichaam en 

de ledematen, de nagels, enz. daardoor heen kunnen worden 
waargenomen (figuren 18 en 47). 

Naar het staarteinde van het foetus toe gaan de vruchtvlie- 
zen over in eene knoopvormige verhevenheid: de placenta. 
In figuren 18, 19 en 47 is zij voorgesteld van voren en op 
zijde gezien; in de overlangsche doornsnede van figuur 20 is 
zelfs nog duidelijker aangegeven hoe de durne vruchthulsels 
overgaan in het placentaweefsel. Verder ziet men zoowel in 
figuur 18 als in de overlangsche doorsnede (figuur 20) dat 
de placentaire knobbel met het moederlijk weefsel slechts 
over een zeer beperkt gedeelte van hare totaal oppervlakte in 

onmiddellijken samenhang is. Het is een min of meer vierhoekig 

vlak waarin talrijke openingen zichtbaar worden (figuren 18 

en 47) wanneer de placenta door schudding of op andere 

wijze van het moederlijk weefsel wordt losgemaakt. Deze 

lumina geven de banen aan waarlangs moederlijk bloed naar 

de placenta wordt heengevoerd en terug. Het blijkt ten over- 

vloede op mikroskopische doorsneden van dit gedeelte dat dit 
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beperkte stuk inderdaad de eenige plek van samenhang is, 

aangezien de verdere oppervlakte van de placentaire knobbel 

even weinig met de daartegenoverliggende moederlijke lagen 

versmolten is als dit het geval is met de vruchtvliezen zelve. Over 

de histologie en het eerste ontstaan van de Tarsius-placenta zal 

ik in eene latere verhandeling nadere bijzonderheden mededeelen. 

Aansluitende aan de thans gebruikelijke nomenclatuur zou 

men de Tarsius-placenta ongetwijfeld ouder de schijfvormige 

placenta's rangschikken. Er is geen de minste schijn van ver- 

gelijkbaarheid met het diffuse type, hetwelk tot nog toe be- 

schouwd is geworden als de placentaire type waartoe de Le- 

muriden behooren |). 
De navelstreng door welke het embryo met de placenta 

verbonden is blijft naar verhouding kort: zij is voorgesteld in 

figuren 20 en 21 en bevat zeer in het oog vallende vaten. 

Bovendien wordt in figuur 2t de vertakking dezer vaten op 
de placenta aangegeven, zooals dit in een spiritus exemplaar, 

na het verwijderen van het foetus, werd waargenomen. Figuur 49 

stelt de vruchthulsels en de placenta met afgebroken navel- 

streng daar, nadat zij uit den uterus verwijderd zijn en ook 

het foetus zich uit deze vliezen heeft vrijgemaakt. 
Daar de kier afgebeelde vruchthulsels geconserveerd werden 

nadat het foetus was vrijgekomen zijn zij minder uitgerekt en 

doorschijnend dan die van figuren 18 en 47. De nageboorte 

van Tarsius die op de gewone wijze wordt uitgedreven en 

niet als bij Talpa in situ geresorbeerd wordt, bestaat uit deze 

zelfde onderdeelen: de vliezen zijn dan meer samengeplooid en 

tegen de knopvormige placenta aangedrukt dan in figuur 49. 

Van Tarsius bezit ik embryonen van de vroegste klievings- 

stadia af tot de pasgeboren jongen toe. Twee daarvan zijn 

voorgesteld in figuren 46 en 47. In eerstgenoemde figuur 

verdient de betrekkelijk belangrijke grootte van den kop onze 

aandacht; in de tweede de wijze waarop ledematen, vingers 

1) Cf. eene voorloopige mededeeling in het Procesverbaal der Keninklijke 

Akad v. Wetenschappen te Amsterdam. Zitting van 2 April 1892. 
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en staart enz. tegen het lichaam in een kleine ruimte zijn 
samengepakt. 

De bijzonderheden van de ontogenie van Tarsius zijn nog 
nimmer nagegaan; ik hoop deze spoedig te kunnen uitwerken 
met behulp van het zeer volledige materiaal dat zich thans 
in mijn bezit bevindt. 

Met betrekking tot de bijzonderheden der placentatie moet 
ik ook met eene verwijzing naar een later opstel volstaan en 
kan slechts aangeven dat het trophoblast van de zeer vroege 
tweebladige kiemblazen eene zeer belangrijke woekering onder- 
gaat, ter plaatse waar de oppervlakte van den uterus op haar 
beurt zekere differentiatie ondergaan heeft, die met de toe- 
komstige aanhechting van de kiemblaas verband houdt. Deze 
woekering, waarvan de producten nog weder verdere merk- 
waardige wijzigingen ondergaan, vreet diep in het aimed 
weefsel in, tusschen de tubulaire uterusklieren. 

Alsdan komt vascularisatie van deze gewoekerde streek, die 
met het omgevende moederlijke weefsel op eigenaardige wijze 
versmelt, tot stand, en circuleert moederlijk bloed daarin op 
ruimen schaal. Spoedig verbindt ook een ander stelsel van 
bloedbanen het groeiende embryo met deze rijke bron van 
energie. 

Een zeer vroege en welige groei van mesoblastweefsel 
speelt een belangrijke rol in deze secondaire verbinding tusschen 
bet groeiende foetus en het chorion en doet op beteekenisvolle 
wijze zekere verschijnselen waardoor Tarsius tot de Primaten 

nadert op den voorgrond treden. 
Eene uitvoerige behandeling van dit punt moet echter tot 

eene latere publicatie worden uitgesteld. 

NycoriceEBus. 

Figuren 3—5, 22, 23, 30—40, 50—56. 

Dit tweede geslacht van Prosimiae dat in den Indischen 
Archipel vertegenwoordigd is door de soorten Nycticebus tardi- 
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gradus en N. javanicus |), staat onder eene reeks van namen 

bekend, die vrij wel denzelfden klank hebben, maar in welke 

de medeklinkers wisselen, naarmate van de verschillende ge- 

westen. Deze namen zijn: koekang, toekang, poekang en 

hoehang. 

In Oost-Sumatra en Banka is bij de inlanders de naam 

beroek semoendi ook in gebruik. In Oost-Java was het vooral 

daarom moeielijk exemplaren te verkrijgen, omdat beweerd 

wordt dat het geraamte zeer werkdadig is in het veroorzaken 

van dood en verderf onder de bewoners van een huis voor 

hetwelk dit geraamte ’s nachts begraven werd. Zoo is het in 

groote navraag onder de meer vermogende inlanders, wanneer 

zij veeten te beslechten hebben en mij zijn buitensporige prijzen 

bekend, waarmede een verzamelend embryoloog zich niet kon 

meten en die ter sluiks betaald werden voor een exemplaar 

waarmede men dusdanige kwaadwillige, hoewel vermoedelijk 

onschadelijke voornemens wilde ten uitvoer leggen. 

Zooals blijken zal, verschilt Nyctieebus in vele gewichtige 

punten zeer belangrijk van Tarsius. 

Wanneer men de zwangerschapsstadiën aan den ongeopenden 

uterus bestudeert, zoo zijn zij niet door eenige zeer in het oog 

loopende bijzonderheid gekenmerkt. In de drie uteri, die op 

plaat I zijn afgebeeld, ziet men dat het ovarium min of 

meer verscholen ligt in een mesenteriaalplooi, die de eileider 

bevat, terwijl de twee uterushoornen een eigenaardige asym- 

metrische gedaante hebben, daar zij vertraalwaarts afgerond, 

dorsaalwaarts toegespitst zijn. Deze laatste bijzonderheid, die 

gemakkelijk kan herkend worden, zoowel in jonge uteri als 

in de vroege zwangerschapsstadiën gaat uit den aard der zaak 

1) Van deze soort heb ik in Oost-Java slechts weinige exemplaren ver- 

kregen en geen zwangere uteri. Ofschoon door hen, die de thans beschikbare 

uteri voor mij verzameld en geconserveerd hebben, geen opzettelijke species- 

bestemming heeft plaats gevonden, twijfel ik er niet aan, dat zi allen 

afkomstig zijn van de eenige soort, die heden bekend is van die eilanden 

(Sumatra, Banka, Borneo) van waar ik mijne verzameling ontving. namelijk 
Nyceticebus tardigradus. 
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te loor, wanneer de zwelling van den zwangeren hoorn toe- 
neemt. Toch kan zij ook dan nog lang worden aangetoond aan 
den niet zwangeren hoorn. 

Ik vind in de litteratuur over de Mammalia geen andere 
afbeelding van den uterus van Nycticebus, dan die welke 
bevat zijn in Kurr's: Miniges über die Splanchnologie von 
Stenops gracilis t) en in ScHROEDER VAN DER Kork's: Bij- 
drage tot de anatomie van den Stenops Kukang °. Laatst- 
bedoelde figuur is zeer onvoldoende en geeft de zooeven 
genoemde bijzonderheid in geenen deele weder 

Vervolgens worden in deze atbeeldingen andere eigenaardig- 
heden aangegeven — bijvoorbeeld een abnormaal uiteinde van 
een eileider (l. c. figuur 9) — en ware daaruit bovendien eene 
totale afwezigheid van fimbria af te leiden, die alle niet met 
de werkelijkheid overeenstemmen en niet onbelangrijk ver- 
schillen van wat in de figuren 3 en 7 valt waar te nemen. 
De exemplaren van VAN DER Kork moeten min of meer be- 
schadigd zijn geweest en misschien onvoldoende geconserveerd. 

De opening van den eersten zwangeren uterus van Nycticebus 
werd door mij met spanning tegemoet gezien. 

Wetende dat de Lemurs van Madagascar (Propithecus, 
Indris, Avahis) volgens de beschrijvingen en afbeeldingen, 
zoowel van MiuNe EpwarDs 9%) als van TurNER *) eene diffuse 
placenta bezitten, die echter als zoodanig eerst door laatst- 
genoemde duidelijk herkend werd, en bevonden hebbende dat 
Tarsius te dezen aanzien zoo ten eenenmale verschillende 
inrichtingen vertoont, was het van dubbel gewicht te weten 
of Nycticebus met de eene of met de andere van deze twee 

1) Beiträge zur eng Anatomie. Zweite Abtheilung. Frankfurt 

1820. ot Ks fi 

2) Tijdschrift voor aan Geschiedenis en Physiologie. Vol. VIII; 

plaat hd ppd 8 en 9, Leiden 1841, 

3) A. MILNE one et En ene Histoire naturelle des mammi- 

fères de Madagascar. Paris 1 

4) Sir W. TURNER. On de Pracontaison of the Lemurs. Philosophical 

Tonies of the Royal Society 1816 pag. 569, platen 49—51, 
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typen zou overeenstemmen, dan wel of dit geslacht een eigen, 

derde type zou vertegenwoordigen. 

Zoo werd dan ook de eerste dissectie die ik van een Nycti- 

cebus-uterus verrichtte met bijzondere voorzorgen tot stand 

gebracht. De figuren 22, 30 en 36 geven daarvan een denk- 

beeld. 

Uit de eerstgenoemde dezer figuren blijkt dat de muscularis 

eerst met zorg werd afgepeld. Op de achtervlakte der mucosa, 

die zoodoende werd blootgelegd, was met het bloote oog een 

netwerk zichtbaar, waarvan meu de mazen kon zien door- 

schemeren. De aard van dit netwerk kon beter herkend worden 

zoodra de insuiĳdingen gemaakt waren, die in figuur 30 zijn 

weergegeven. Daarbij zijn M dezelfde lappen van de afgepelde 

spierlagen die in figuur 22 zijn afgebeeld. 
Op de mucosa m bevinden zich vooruitspringende walletjes, 

die elkaar kruisen en aldus netsgewijs veelhoekige vakjes in- 

sluiten. In deze laatste passen vlokkige verhevenheden van 

de daaronder liggende vruchtvliezen. Zij passen echter zóó los 

ineen, dat geenerlei trekking noodig is, om het verband 
tusschen chorion en mucosa over de geheele spherische opper- 

vlakte op te heffen. Reeds wanneer men het in figuur 30 

afgebeelde preparaat ‘tonderste boven in het vocht houdt, zou 

het foetus te zamen met zijne vliezen uit de mucosa weg- 
spoelen. 

In de figuren 23, 31 en 32 waar de uterus geopend werd 

en de lappen van den uteruswand zijn teruggeslagen, ziet 

men de netvormige oppervlakte van de mucosa in meer na- 

tuurlijke verhoudingen. Hier zijn het netwerk van het 
slijmvlies en de muscularis in samenhang gelaten. Toch viel 

het even gemakkelijk ze van de daaronder liggende vrucht- 

vliezen te scheiden als in het voorgaande geval. 
Al deze praeparaten schenken ons dus de overtuiging dat 

ten opzichte van het verband tusschen moeder en vrucht 

Nycticebus zeer veel meer op de Prosimiae van Madagascar 

gelijkt dan op Tarsius. 
Toch zijn er verschillen tusschen de Madagascarsche ge- 
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slachten en Nycticebus, die bijzondere vermelding verdienen. 
Vooreerst doet zich het moederlijk netwerk in eerstbedoelden 
(zie Mise Epwarps, 1. ce. plaat 114, figuur 1) veel meer voor 
als evenwijdige lamellen, terwijl het bij Nyectieebus (figuren 
38, 51, 52, 56) veelzijdige hokjes zijn. De figuren 6 en 8 van 
TuRNeR die ook naar Lemurs van Madagascar zijn ontworpen 
komen zeer nauw met die van Mine Epwarps overeen. 
Bovendien is de buitenoppervlakte van de vruchtvliezen grooten- 
deels de tegenhanger van de moederlijke inrichtingen, zooals 
meer in het bijzonder valt af te leiden uit TuRNER's figuren 
3, 4 en 12; maar evenzeer uit Mine Epwarps’ Plaat 114; 
117, figuur 3, en 118, figuur 1. Te dezen aanzien nu ver- 
toont Nyetieebus hetzelfde paralellisme tusschen de verhevenheden 
op de vruchtvliezen en de moederlijke ecrypten. Zoodoende 
vinden wij dus hier in plaats van de bladvormige verheven- 
heden die zoo kenschetsend zijn voor de oppervlakte van het 
chorion van de Lemurs van Madagascar, korte, zuilvormige, 
scherp afgeteekende vlokken, waarvan er telkens één past in 

eene daarmede overeenkomende holte in het moederlijk netwerk. 
Deze zuilvormige vlokken zijn gelijkelijk over de geheele 

oppervlakte van het chorion verdeeld, zooals dit meer bepaal- 
delijk is aangegeven in de figuren 23, 31, 50 en 53. Naar- 
mate de zwangerschap voortschrijdt verdwijnen deze chorion- 

vlokken op het beperkte gebied van het chorion waardoor de 

kop van het foetus overdekt wordt en dat dus naar de zijde 

van het corpus uteri en de vagina gericht is. De moederlijke 

oppervlakte tegenover dit afgeplatte gedeelte van het chorion 

is eveneens niet tot een net van weefselbalkjes ontwikkeld. 

Somtijds vindt men voor aan dit voorste deel van het chorion 

nog een afgeplatte en samengevouwen voortzetting daarvan, 

die evenmin vlokken draagt. Toch vinden wij dat èn die vlok- 

looze voorvlakte èn deze voortzetting daarvan de dragers zijn 

van epitheliale zakjes, die zoo straks nog nader beschreven 

zullen worden. Verreweg het grootste gedeelte van het 

chorion is echter, ook vlak voor de geboorte, dicht bezet 

met de eigenaardige vlokken die in de moederlijke erypten 
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passen. Hen streek van overgang tusschen de beide gedeelten 

is in figuur 55 voorgesteld. 

In figuur 35 is het vruchthulscl op anke grootte afge- 

beeld en ziet men tusschen de vlokken verschillende openingen 

ap. Ook in de vroegere stadiën zijn deze openingen reeds 

aanwezig en kunnen zij met een lens of zelfs met het bloote 

oog gemakkelijk worden waargenomen. 

Wanneer wij door eene insnijding het chorion openen 

(figuur 39) en de binnenvlakte van dit van buiten vlokkige vrucht- 

vlies kunnen onderzoeken, zoo vinden wij dat deze glad isen 

slechts hier en daar roude plekken vertoont (R). Elk dezer 

plekken stemt overeen met één van de zooeven genoemde 

openingen ap. Van deze onderlinge verhoudingen geven de 

figuren 30, 32, 34 en 36 nadere opheldering terwijl het 

afdoend bewijs van de overeenstemming van die meest vlakke 

of zwak vooruitspringende holten met openingen ap uit den 

aard der zaak eerst door dwarsdoorsneden van het chorion 

als in figuur 39 kan worden geleverd. 

De verdeeling van bloedvaten over de binnenvlakte van het 

chorion is vooral zichtbaar in figuur 34; de vasthechting 

daaraan van de navelstreng in de figuren 32, 33 en 36. 
De vlokken zelf zijn aanvankelijk (figuur 50) meer cylin- 

drisch; naarmate zij in leeftijd toenemen, worden zij in niet 

onbelangrijke mate geplooid en gekroesd zooals dit in fig. 37 

en 37° zichtbaar is. Men mag verwachten dat deze plooien 

en groeven overeenstemmen met daaraan beantwoordende 

tegenhangers in de netsgewijs ingedeeld oppervlakte van de 

mucosa, zoodat die beide op de eenvoudigste wijze ineenpassen. 

Bij de Lemurs van Madagascar worden er tusschen de 

plooien van de moederlijke mucosa van afstand tot afstand 

kleinere kale plekken gevonden, zoowel volgens TuRNER (Ì. c. 
figuur 6, 8 en 9) als volgens MirNe Epwarvs (houtsnede op 

p. 280.) 

Op deze plekken bevinden zich de openingen naar buiten 

van de buisvormige uterus-klieren; tusschen de plooien dus 

die tijdens de zwangerschap op de binnenvlakte van den uterus 
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ontstaan zijn. Bij Nyctieebus is de verdeeling dezer klier- 
openingen over de oppervlakte meer gelijkmatig : klieropeningen 
liggen daar in den bodem van bijna ieder afzonderlijk hokje 
van het mucosa-netwerk. De ligging dezer klieren is in figuur 
38 nog door eene eenigszins donkerder schaduwing op den 
bodem dezer afdeelingen aangegeven. 

Figuur 39 en 40, die bij zeer zwakke vergrooting geteekend 
zijn, geven de juiste onderlinge verhouding aan tusschen de 
moederlijke en embryonale weefsels op eene doorsnede die 
tegelijker tijd het chorion en den uteruswand treft. In figuur . 
40 zijn van den laatstgenoemde zoowel de muscularis als de 
mucosa aangegeven, terwijl de verhevenheden van het slijm- 
vlies, die het zoo straks genoemde eigenaardige netwerk 
vormen, hier zichtbaar zijn als even zoovele naar binnen ge- 
richte uitpuilingen. 

Zij zijn alle bedekt met een epithelium, dat zelfs in het 
vergevorderde stadium gemakkelijk kan onderscheiden worden. 

Vlak onder dit epithelium verloopen talrijke fijn vertakte 
moederlijke bloedvaten, die in alle opzichten vergelijkbaar 
zijn met degene, die zoowel door TurNErR als door Mine 

Epwarps langs den weg van injectie bij de Lemuriden van 

Madagascar zijn aangetoond. 
De chorionvlokken van Nycticebus blijken zeer nauwkeurig 

te passen in deze eryptvormige ruimten en het verdient opmer- 

king, dat het epithelium op de vlokken op velerlei plaatsen 

zeer veel dikker en belangrijker is, dan datgene wat daartegen- 

over op de moederlijke oppervlakte wordt aangetroffen. 

In de vlokken vinden wij talrijke embryonale capillaria, die 

alweder vlak onder deze epitheliumlaag hun verloop nemen. 

Twee bloedvoerende vlokken zijn dus door niet meer dan de 

dikte van twee cellagen gescheiden, van welke twee de 

moederlijke cellaag minder hooge cellen vertoont. 

De hierbovengenoemde holten (R) in het chorion zijn be- 

kleed door eene onmiddellijke voortzetting van het chorion 

epithelium. Kleine bloedvoerende vlokjes met een veel minder 

omvangrijken kern van bindweefsel springen naar binnen in 

4 

Mo. Bot. Garden, 
18958. 
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het lumen van deze holten, zooals men zoowel in figuur 39 

als 40 bespeurt. 

Het amnion waarin het foetus gehuld is, werd in figuur 30 
ten deele weg geprepareerd en is in figuur 32 gedeeltelijk 

teruggevouwen na verwijdering van het foetus. 

Ook in figuren 36 en 54 is het amnion verwijderd, ter- 

wijl in deze beide figuren de verbinding tusschen het foetus 

en het vlokkige chorion door middel van den navelstreng nog 

bewaard is. Het chorion is daarbij binnenste buiten gekeerd 

ingevolge van zijne afstrooping van het embryo. 
In de hier afgebeelde preparaten is niets aangegeven over den 

dojer-zak en de allantois. Daarentegen vertoonen de figuren 

die MirNE EpwARDS van de Lemuriden van Madagascar gegeven 

heeft, eene zeer ’t oog loopende allantois, die hij met lucht 

heeft opgeblazen en die daarbij vingervormige uitloopers en 

eene gelobde gedaante vertoonde. Zij wordt gezegd geheel 

vaatloos te zijn. De juiste termen van MiLNe EpwaRrDs zijn 

de volgende (l. e. p. 283): „Les parois de l'allantoïde sont 

„délicates et transparentes, aucun vaisseau ne s'y distribue. 

„Si Ton imjecte un liquide coloré dans le pédoncule de cette 

„enveloppe membraneuse on peut le suivre dans l'ouraque, 

„à travers le cordon ombilical jusque dans la vessie urinaire; 

„preuve manifeste que cette poche zie ses Berten anor- 

„maux, reprêsente exactement lall 

Bovenstaande beschrijving zou ons doen denken, dat bi de 

Lemuriden van Madagascar de allantois eene rol speelt, die 

tot op zekere hoogte zou kunnen vergeleken worden met wat 

SELENKA (!) voor Didelphia beschreven heeft (l. c. plaat 16, 

figuren 1—5, plaat 17 en 18). Bij de Didelphia zijn het echter 

de bloedvaten op den dojerzak, die het zoogen. chorion vaat- 

rijk maken, terwijl Mine EpwArps in zijn Lemuriden-foetus 

de dojerzak zeer belangrijk verkleind en gereduceerd vindt. 

Slechts in zeer vroege ontwikkelingsstadia kunnen er nog 

sporen van worden aangetroffen. 

(1) Studiën z. Entwick. gesch. der Thiere. Heft IV. Das Opossum, p. 136 
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Laatstgenoemd feit bewijst, dat eene vergelijking met de 

Didelphia ons niet veel verder brengt. De vaatvorming in het 

chorion van de Madagascarsche lsemuriden moet, wanneer MiLNe 

Epwarps waarnemingen nader bevestigd worden, een ver- 

schijnsel swigeneris zijn. Een en ander maakt het des te 

begrijpelijker, dat een nauwkeurig inzicht in de juiste toe- 

standen, zooals zij zich bij Nycticebus voordoen, dubbel ge- 

wenscht is, te meer wanneer het mogelijk zal zijn om al de 

wordingsstadiën op den voet te volgen, zooals thans reeds 

door het voorhanden materiaal waarschijnlijk wordt gemaakt. 

Dit moge tevens ter verklaring strekken, waarom ik op dit 

punt bij deze gelegenheid niet in nadere bijzonderheden wensch 

te treden. 

Toch mag ik nog met een enkel woord verwijzen naar 

eene vroegere publicatie, waarin ik nadruk legde op de 

wenschelijkheid om in de zoogdier-embryologie het gebruik 

van den naam „chorion” te beperken f). Eenigszins uitvoerig 

heb ik daar uiteengezet waarom ik voorstelde „den naam 

chorion voortaan te beperken tot den mensch en — in verband 

met latere onderzoekingen — misschien nog tot de Primaten.” 

Hetgeen door SELENKA sedert met betrekking tot sommige 

apen aan het licht is gebracht 2) bewijst dat inderdaad tusschen 

den mensch en zekere aapsoorten een groote overeenstemming 

in de placentaire verschijnselen bestaat. En ik zou het nu 

durven wagen om in de boven aangehaalde woorden achter 

„Primaten nog in te voegen: „en de Prosimiae.” 

Zoo zal men dan ook bemerken, dat ik op dien grond in 

dit opstel den naam chorion slechts enkele malen gebruikt 

heb en wel met betrekking tot Nycticebus en Tarsius, terwijl 

ik er voor andere zoogdieren de voorkeur aan geef den naam 

„diplotrophoblast”’ te gebruiken. (l. c. p. 385). Daardoor wordt 

in het licht gesteld dat een vruchthulsel aanwezig is hetwelk 

(1) The Placentation of Erinaceus europaeus. Qnart. journal of Microsc. 

Science vol. 30 1889, p. 382. 

2) Studien zur Entwieckelungsgeschichte der Thiere. Heft 5, pl. 35, fig. 11. 

plaat 36, fig. 5. 
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slechts langs secundairen weg vaatvoerend wordt, hetzij door 
de vaten van de allantois, hetzij door die van den dojerzak. 

De nieuwe gegevens die voor Nyctieebus hier aan het licht 
gebracht worden zijn dus beperkt tot het feit dat het embryo 

van Nyctieebus omhuld is in een gesloten zak, die geheel bezet 
is met dikke vlokken en die zeer los samenhangt met de 

vaatvoerende mazen van het uterus-slijmvlies in welke bedoelde 

vlokken passen. 
In een later opstel hoop ik uitvoeriger mededeelingen te 

kunnen doen over de ontogenese van het chorion. 
Nog moet ik met enkele woorden de figuren 55 en 56 

nader toelichten. 

Fig. 55 is een vergroote photographie naar een gedeelte van 

hetzelfde preparaat, dat in figuur 35 is afgebeeld. De werkelijke 

vorm der vlokken, hare afplatting en gedeeltelijke verdwijning 
in de rechterhelft der afbeelding is hier beter zichtbaar dan in 

de steendrukfiguur. 
Figuur 56 vertoont zeer duidelijk hoe het vroegere mazennet 

van het slijmvlies, zooals dit in figuur 51 reeds wordt afgebeeld 

zich verder ontwikkelt. De fijne plooiing van den opstaanden 

rand der mazen, die nog niet aanwezig was in het stadium 

van fig. 51, maar die in latere zwangerschapsstadiën duidelijk 

optreedt, kan in deze photografie haast nog duidelijker worden 

waargenomen dan in de nog sterker vergroote figuur 38. 

De sterke plooien van het geheele oppervlak, die in fig. 56 zicht- 

baar zijn, danken hunnen oorsprong aan een opzettelijke buiging 

die ten behoeve der photografie in den uterus-wand gemaakt werd. 

Rondom de centrale indeuking is het netwerk minder hoog 

opstaand. Daar waar de mucosa aansluit tegen de gladdere 

oppervlakte, die aan een van de polen van het chorion ge- 

vonden wordt en hierboven vermeld werd, is dat netwerk 

ook afwezig. 
GALEOPITHECUS. 

Figuren 6—11, 24—29, 57, 58. 

Over de ontogenie en de placentatie van Galeopithecus heb 

ik in de bestaande litteratuur geen andere gegevens gevonden 
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dan enkele regels in een artikel van Gervais 1) over den vorm 
der hersenen bij verschillende zoogdieren {l. c. p. 425). Hij 
bepaalt er zich toe het feit te vermelden, dat hij een foetus 
van Galeopithecus onderzocht heeft, hetwelk eene schijfvormige 
moederkoek bleek te bezitten. Zonder verdere bijzonderheden 
te vermelden beeldde hij (Ll. e. pl. 22) het bedoelde foetus af 
met uitgespreide vlieghuid en doorgesneden navelstreng (fig. 1) 
en nog eenmaal samengevouwen in de houding die het binnen 
den uterus bezat, vastgehecht door eene dikke korte navelstreng 
aan eene schijfvormige placenta op welke een aantal straals- 
gewijze geplaatste bloedvaten zijn aangegeven. 

De afbeelding van Gervais komt vrij wel overeen met 
fig. 29 van dit opstel: het foetus is alleen veel kleiner en 
werd waarschijnlijk niet op natuurlijke grootte afgebeeld. In 
onze figuur 29 ziet men dat de kringvormige placentaire area 
zoo goed als geheel in één vlak ligt met de binnenvlakte van 
den uterus en geenszins een scherp omschreven knoopvormige 

verhevenheid vertoont, zooals bijv metde placenta van Tarsius, 

die dicht daarnevens is afgebeeld (fig. 20), in zoo hooge mate 

het geval is. 
Al zijn deze beide placenta's schijfvormig, zoo zijn zij toch 

ongetwijfeld in andere opzichten grondverschillend van elkander. 

Ofschoon ik tot nu toe slechts eene oppervlakkige bekendheid 

bezit met de voornaamste stadiën van de placentatie van 

Galeopithecus kan ik toch meer bepaald de aandacht vestigen 

op het eigenaardige karakter van de placenta op fig. 24, 

25 en 27. 
Reeds bezit zij eene schijfvormige gedaante, maar is in deze 

jongere stadiën minder compact en minder nauw met den uterus- 

wand verkleefd. De placentale vaten zijn daarentegen onderling 

op samengestelde wijze dooreengevlochten en liggen als een 

in het oog vallend netwerk tegen de binnenvlakte van den 

userus (figuren 24 en 25). 

1) Mémoire sur les formes cérébrales propres à différents groupes de 

Mammifères. 

Journal de zoologie, vol. I, 1872. 
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Het foetus hangt daarmede samen door middel van een korte 

navelstreng. Bovendien is er eene vaatverbinding tusschen het 

foetus en de overblijfselen van den dojerzak. 
Laatstgenoemde is in de figuren 26—28 afgebeeld, terwijl 

hij in fig. 24 werd verwijderd, ten einde de verbirding van 

het embryo in het amnion met de placenta meer bepaaldelijk 

te vertoonen. 
In figuur 26 is nog niets anders dan de uteruswand 

verwijderd. De bloedvaten die over den dojerzak uitstralen zijn 

zoo duidelijk zichtbaar als men dat van een spiritus-exemplaar 

slechts verwachten kan. Zoowel rechts als links zijn doorgesneden 

lumina van bloedvaten (cf. figuren 10 en 11) zichtbaar, die hun 

verloop nemen in de dikte van den uteruswand. 
Rechts is van de placenta ééne vrije rand afgebeeld, die ten 

overvloede is voorgesteld los van eenigerlei verband met den 

uterus: het overig deel van den moederkoek is in deze figuur 

bedekt door het embryo en zijne hulsels. 
In de volgende figuur, die echter op hetzelfde exemplaar 

betrekking heeft (fig. 27), zijn de embryonaalhulsels geopend 

en is het embryo verwijderd. De vliezen rechts zijn de dojerzak 

en het amnion. Op den bodem van de uterusholte kan men 

de placenta waarnemen. 
In figuur 28 is het embryo met zijne vliezige omhulsels en 

met de placenta in zijn geheel uit den uterus losgepeld. Links 

van de figuur ziet men van den moederkoek slechts een onregel- 

matigen rand, terwijl rechts alleen de dojerzak aangesneden 

en omgeslagen is; het amnion echter is nog aanwezig en 

onttrekt het embryo aan het gezicht. 

Wij moeten nu enkele woorden wijden aan het uitwendig 

aanzien van den uterus vóór en gedurende de zwangerschap. 

De uterus van Galeopithecus is meer dan die van eenige der tot 

nu toe besproken soorten inderdaad dubbel. De vagina is ruim 

en dikwandig en de beide helften van den uterus (cf. figuren 

2, 6a, Ta, Sa en 9a) openen in de vagina met gescheiden 

openingen Er is geen onparige mediane holte die aan beide 

uteri gemeen is en die door een enkel „ostium uteri’ met de 
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vagina in samenhang staat. Toch vinden wij, wanneer wij dit 
proximale gedeelte van de vagina nauwkeuriger onderzoeken, 
dat een mediane verhevenheid hierin naar binnen puilt, die een 
halvemaanvormig ostium aan hare linker- zoowel als aan hare 
rechterzijde vertoont. 

Deze vleezige verhevenheid moet beschouwd worden als de 
gedeeltelijke versmelting in het mediane vlak van de distale 
gedeelten der beide uteri, waarbij de fusie echter nog niet ver 
genoeg gekomen is om ook de uterusholten in beslag te nemen. 

Zwelling van een der beide uteri (figuur 7—11) verraadt 
spoedig eene aanwezige zwangerschap. Bij Galeopithecus heb ik 
nooit meer dan één foetus tegelijkertijd waargenomen. De vroege 
stadiën van zwelling verraden geenerlei bijzonderheid, die niet 
uit de figuren 6—9 zou kunnen worden afgeleid. De latere 
zwellingen, die eon meer bepaalden eivorm aannemen, zijn uit- 
wendig gekenmerkt door eene ongewone uitzetting van de 
bloedbanen in den uteruswand, die zelfs in de geconserveerde 

voorwerpen zich „en relief” boven den vlakken buitenwand van 
den uterus verheffen. Dit is geene individueele bijzonderheid, 
maar wordt in alle uteri van de latere stadia waargenomen. In 
figuur 11 is het verschijnsel nog duidelijker dan in figuren 
10a en 105; in alle ligt het centrum van deze straalsgewijze 
rangschikking van bloedvaten in het mesometrium. Daarmede 

houdt de ligging van de placenta geen nader verband. 

De wijze waarop het ovarium van Galeopithecus gedeeltelijk 

bedekt is in eene mesenteriaalplooi (figuren 7b en 85) heeft 

eenige overeenkomst met wat hierboven door Nycticebus be- 

schreven en in fig. 1 afgebeeld is. 
De foetus van Galeopitheeus, die op plaat 12 (figuur 57 en 58) 

zijn afgebeeld, toonen aan dat de vlieghuid reeds vroeg in 

aanleg aanwezig is. Toch is het foetus van fig. 58 nog verre 

van rijp; zoodanig foetus is op natuurlijke grootte in figuur 29 

afgebeeld. 

Nadat de jonge Galeopithecus ter wereld gekomen is, schijnt 

hij gedurende een vrij geruimen tijd aan de moederlijke tepels 

zoogende te blijven, wanneer wij bedenken dat bij meer dan 
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ééne gelegenheid eene zwangere uterus van de grootte van die 

van figuur 9—11 door een mijner correspondenten en eenmaal 
door mijzelf werd geprepareerd uit een wijfje, dat een jong 

diertje van den vorigen worp aan de borst met zich droeg. 

Inlandsche namen voor Galeopithecus zijn in den Archipel: 
kubin of kubing, krendôh-kentjeng en walang kêkkes, welke 
naam echter somtijds ook op den vliegenden eekhoorn of walang 
kôpo wordt toepast. 

TUPaAJA. 

Figuren 12--17, 41, 59, 60. 

Dit kleine Insectivore zoogdier heeft, zooals de inlandsche 

naam Tupai reeds aanduidt, zekere uiterlijke gelijkenis met 

eekhoorns. Het is niet zeldzaam in de kofhe- en kinatuinen 
van de Preanger en wordt dikwijls met den naam koffierat 

aangeduid, terwijl de naam kekkês er in de Preanger door 

de inlanders dikwijls voor wordt gebruikt. 

Zooals reeds boven werd opgemerkt bestaat de worp van 

Tupaja steeds uit twee jongen. In figuur 17 wordt een hoog 

zwangere uterus afgebeeld, waarvan het vaginale gedeelte is 

weggesneden. In deze figuur neemt men zeer duidelijk twee 

vooruitspringende niervormige plekken in den uteruswand waar. 

Veronderstel dat men den uterus omdraaide, zoo zouden twee 

volkomen gelijk en gelijkvormige plekken worden waargenomen. 

Daar ieder der twee aanzwellingen slechts één embryo bevat, 

volgt daaruit dat de placenta van Tupaja noodzakelijk dubbel 

zijn moet t). Dit is inderdaad het geval. De beide placenta's liggen 

rechts en links van het foetus. Zij zijn — zooals figuur 41 

duidelijk aantoont — met het foetus verbonden door een navel- 

streng, die aanvangt als een enkele weefselstreng, vervolgens 

opwaarts buigt langs een der zijden van het foetus om dan 

boven den rug daarvan zich in vier bloedvaatstrengen te ver- 

deelen. Twee van laatstgenoemde strengen, die ieder weder 

1) Proces-verbaal der Koninkl. Akad. v. Wetenschappen, Amsterdam 27 

Mei 1893. 
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twee bloedvaten bevatten, loopen in de aanvankelijke richting 
door en voorzien die placenta van bloedvaten, die gelegen is 
aan de zijde tegenovergesteld aan die, waar zich de navelstreng 
opwaarts ‚begeeft, terwijl de twee andere strengen onder een 
hoek van 180° terugbuigen en de placenta van vaten voorzien 
die aan dezelfde zijde als de navelstreng gelegen is. Figuur 41 
zal dit alles duidelijk maken; deze figuur is ontworpen nadat 
een van de twee uterus-aanzwellingen overlangs opengesneden 
was, waarbij het foetus eveneens gehalveerd werd. 

De volkomen regelmaat in de ligging der beide placenta's is 
een verschijnsel waarbij de moederlijke weefsels de hoofdrol 
spelen. Onderzoeken wij dwarse doorsneden van veel vroegere 

zwangerschapsstadia, zooals zij voorgesteld zijn in de figuren 

12—16, zoo neemt men waar dat hier de veel vroegere en 

jongere kiemblazen zijdelings verkleefd zijn, geheel op dezelfde 

plekken waar later de niervormige placenta tot ontwikkeling 

zal komen. Deze vasthechting van de vroege kiemblaas, lang 

voordat de allantois met haar bloedvaatnet nog is opge- 

treden, komt tot stand door eene zeer belangrijke woekering 

van het trophoblast. Er zijn twee plekken waar het trophoblast 

woekert, en wel vlak tegenover de twee plekken in den uterus- 

wand waarvan zooeven sprake was. Het is aan geen twijfel 

onderhevig dat het moederlijk weefsel, reeds vóórdat de woeke- 

ring van het embryonale trophoblast een aanvang heeft ge- 

nomen, zichtbare wijzigingen ondergaat op deze vier plekken 

van het slijmvlies, die de toekomstige placentaire streek aan- 

duiden en dus ook recht en links op de dwarse doorsnede 

midden door den uterus-hoorn worden aangetroffen. 

De buisvormige, gewonden uterusklieren zijn dan meer be- 

paaldelijk beperkt tot de mesometrale en de antimesometrale 

gedeelten van deze doorsneden en monden daar in het uterus- 

lumen. Op de bedoelde zijdelingsche plekken heeft het tusschen 

de klieren gelegen bindweefsel sterk gewoekerd en zijn de 

kliergangen gedeeltelijk verschoven, gedeeltelijk geoblitereerd. 

Het uterus-epithelium neemt in dezen groei geen aandeel. 

Integendeel, het wordt vernietigd door de trophoblastische 

_ 
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woekering, zoodra de kiemblaas zich tegen den uteruswand 

aanlegt. Gaandeweg wordt dan deze trophoblastische nieuw 

vorming bloedvaten rijk en dringt moederlijk bloed daarin door, 

waarbij deze plekken eene reeks belangrijke maar samêngestelde 

histologische vormveranderingen doorloopen. Het placentatie- 

proces van Tupaja stel ik mij voor in een later opstel uitvoeriger te 

behandelen. Hier mag ik met de opmerking volstaan, dat tegen 

deze vroegtijdig aanwezige placentaire plekken de dojer-circu- 

latie zich aanvankelijk uitbreidt en dat in latere zwanger- 

schapsstadia de dojerzak weder van daar verwijderd en vervan- 

gen wordt door allantois-bloedvaten die dan de blijvende dub- 

bele placenta helpen tot stand brengen. 5 
De placenta's worden evenals bij Sorex en Erinaceus bij de 

geboorte afgestooten: zij worden niet in loco weder geresorbeerd 

zooals bij Talpa t). De geheel rijpe placenta's zijn kort voor 

de geboorte bij Tupaja met het moederlijk weefsel in samen- 

hang langs een oppervlak, waarvan de buitenomtrek zeer los 

verband houdt met het moederlijk weefsel en uiterst gemakke- 
lijk loslaat. Naar het midden toe, waar de hoofdbloedvaten van 

de moederkoek in- en uittreden, is de samenhang steviger. 

In figuur 59 en 60 zijn twee foetus van Tupaja voorgesteld 

uit een betrekkelijk laat zwangerschapsstadium en wel in hunne 

normale ligging in hulsels en uterushoorn. 
Deze beide foetus werden uit een en dezelfde uterus ver- 

kregen. Zij meten (zonder de staart) ongeveer 27 mM. Ten 

tijde van de geboorte is het foetus tot 40 à 50 mM. gegroeid. 

Manis. 

Figuren 42—45, 

Voor weinige jaren is door Max WeBer de placentatie van 

dit zoogdiergeslacht (waarvan ik eene ruime verzameling uteri 

bezit, die aan Manis javanica, de trengiling of tangiling der 

1) Quart. Journal of Mier. Science, vol. 30, p. 346. 
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inlanders, ontleend werden) nader onderzocht '). Dientengevolge 
kan ik mij tot een zeer kort bericht beperken, vooral ook 
omdat ik van de jongste stadia, die door WEBER niet be- 
sproken worden, zelf nog geenerlei nauwkeurigere studie heb 
kunnen maken, hoewel zij in mijne verzameling eveneens 
goed vertegenwoordigd zijn. Ook dit moet dus tot een latere 
verhandeling verschoven worden. Ter nadere toelichting van 
de op plaat 12 gegeven afbeeldingen, mag ik mededeelen dat 
figuur 42 een embryo tweemaal vergroot voorstelt, hetwelk 
omsloten was geweest binnen den uterus waarvan in figuur 43 
een gedeelte van de binnenvlakte is voorgesteld. Deze binnen- 
vlakte is gekenschetst door de aanwezigheid van onregelmatige, 
vlokken dragende strooken, die talrijker worden en dichter bijeen- 
geplaatst zijn naarmate de zwangerschap verder gevorderd is. 

Het foetus en zijne hulsels is in zeer los verband met de 
moederlijke oppervlakte. Uitgroeiingen der buitenste lagen beant- 
woorden in ligging aan de zoo even genoemde vlokdragende 
strooken en dringen daarin door. 
WeBer heeft van deze inrichting doorsneden afgebeeld. 
Het embryo van figuur 42, was tijdens zijn verblijf in den 

uterus (figuur 43) omhuld in de vliezen die in figuur 44 zijn 
afgebeeld. Deze vliezen bieden deze bijzonderheid aan, dat 
slechts een gedeelte van de vliezige zak uitgezet schijnt, ter wijl 

een belangrijk gedeelte meer samengevouwen is. Alleen op 
het wijdere gedeelte komen de vlokkige strooken voor, welke 
met die van de uterus-oppervlakte onderling ineenpassen. 

„Dat de vruchthulsels niet altijd, zooals in figuur 44 zijn 

samengepakt, wordt bewezen door figuur 45, waarin een 

stadium van ongeveer gelijken leeftijd wordt afgebeeld dat 

echter symmetrisch ontwikkeld is. De ruime dojerzak ligt 

tegen de benedenste holle oppervlakte van dezen zak, zooals 

ook reeds door WeBeEr vermeld wordt, Het foetus, dat door 

deze vruchtvliezen wordt ingesloten, heeft eene grootte van 

En Zoologische Ergebnisse einer Reise nach Niederländisch Ost-Indien, 

vol. 11, 189f, p. 1—118, pl. IX. 



60 

ongeveer 20 mM. van den top van den schedel tot den staartwortel. 
Tegen den tijd dat het jonge dier ter wereld zal komen neemt het 

toe tot eene lengte van circa 14 cM. tusschen die twee zelfde punten. 

De zwangere uterushoorn van Manis draagt slechts één 
embryo tegelijkertijd, zooals reeds WeBER aangeeft. Afbeel- 

dingen van den uitwendigen vorm van den zwangeren uterus 
en van de ongewoon groote ovarien vindt men evenzeer in 

zijne bovengenoemde verhandeling. 

III. NADERE BESCHOUWINGEN OVER DE BETEE- 

KENIS DER THANS BESCHIKBARE VERZAMELING. 

Wij hebben hierboven eene beschrijving gegeven van den 

buit, die de door mij ondernomen reis in den Indischen Ar- 

chipel tot nu toe heeft opgeleverd. Ik wensch hieraan een kort 

overzicht toe te voegen van den stand van een tweetal biolo- 

gische vraagpunten, tot welker oplossing ik het bijeengebrachte 

materiaal in de eerste plaats hoop te kunnen laten medewerken. 

Reeds in de inleiding werd van deze vragen melding ge- 

maakt. Zij betreffen : 
IL. Den oorsprong en de morphologische beteekenis van de 

celbladen, die de tweebladige kiemblaas der zoogdieren vormen. 

IL. Den oorsprong, het fijnere maaksel en de morphologische 

beteekenis van de placenta. 
Deze beide vraagpunten zal ik hier achtereenvolgens ter 

sprake brengen. 

f 

Sedert de allerjongste zoogdierkiemblazen bestudeerd zijn 
geworden op doorsneden en met behulp van de verbeterde 

methoden der latere jaren is onze kennis van die aller- 

eerste beginstadiën zeer snel toegenomen. Voor de eerste bij- 

dragen zijn wij dank schuldig aan RAUuBer |), VAN BENE- 

1) „Die erste Entwickelung des Kaninchens”, Sitzungsberichte der Leip 

ziger Naturforschenden Gesellschaft, 1875, p. 108. gf 
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DEN Ì), LIEBERKÜHN °) en HENsEN 5). Bij deze onderzoekingen werd 
vooral van het konijn en de vleermuis gebruik gemaakt ; Heare 
voegde de mol daaraan toe, SELENKA verschillende andere knaag- 
diersoorten en de opossum, terwijl de egel en de spitsmuis door 
mijzelven bestudeerd werden. Kort geleden hebben ook Duvar 

en ROBINSON de rat en de muis op nieuw bestudeerd. Toch 
zijn wij op dit oogenblik nog zeer ver verwijderd van eene 
onderlinge overeenstemming van die verschillende onderzoekers 
met betrekking tot de beteekenis en de wording van de ver- 
schillende samenstellende deelen van de vroege tweebladige 
zoogdierkiemblaas. 

In zijne bekende verhandeling over de vroegste ontwikke- 
lingsgeschiedenis van het konijn was VAN BENEDEN een der 
eersten, die ons een volledig stel afbeeldingen verschafte van 
de klieving van het zoogdierei en van de stadiën die daarop 
volgen en die gelegen zijn tusschen de klieving en het twee- 
bladig stadium van de kiemblaas, waarbij het mesoblast zijne 

eerste verschijning maakt. 
Verschillende van zijne afbeeldingen zijn sedert in ieder 

handboek overgegaan, ofschoon aan zijne interpretatie, zoowel 

van de vroegste als van de latere stadiën, niet wordt vastge- 

houden in den aanvankelijk door hem aangegeven zin. Wat 

de vroegere stadia betreft, zoo hebben zoowel LIEBERKÜEN (l. ce.) 

als KöLLiKER *) bewezen, dat niet alleen het binnenste celblad, 

maar dat ook het ektoderm van het embryo uit de binnenste 

celmassa ontstaat, d. i. uit vaN BENEDEN's masse endodermique. 

Met betrekking tot de latere stadia toonden zij aan dat vAN 

1) Bulletin de VAcad. de Belgique, t. 60, 1875, p. 686; vijf jaren later 

ee ei „La formation des feuillets chez le lapin”, Ariohioss di Biologie, 

vol. i, 

2) denn die Keimblätter der Säugethiere”, Gratulationsschrijt Nasse. 

Marburg, 1879. 

3) renee über die Befruchtung und Entwickelung der Kaninchen 

und greg hweinchen”, Archiv f. Anatomie und Entwickelungsgeschichte, 

Bd. i, 1 

4) ik Eating er Keimblätter des Kaninchens”, Zoolog. Anzeiger, 

iii, 1880, pp 370 and 3 
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BENEDEN (Ll c. plaat 5, figuur 7 en plaat 7, figuur 2) voor 
mesoderm verklaard heeft, wat in werkelijkheid embryonaal 
ektoderm was. Laatstbedoelde vergissing was het gevolg van 
de aanwezigheid van een laagje afgeplatte trophoblastcellen 
buiten het bedoelde embryonale ektoderm. 
Wat de ontwikkeling van het entoderm aangaat zoo stelde 

VAN BENEDEN vast, dat zoowel bij het konijn als bij de vleer- 
muis, die cellaag zich gaandeweg centrifugaal uitbreidt rond de 
binnenvlakte van de éénbladige kiemblaas, waarbij het middel- 
punt van deze uitstraling het dikkere weefselknobbeltje is waar 
het embryo zelf bezig is zich te vormen. 

Eene gelijksoortige entodermvorming is door VAN BENEDEN 
en JULIN beschreven geworden voor de vleermuis, door HEAPE 
voor de mol, door mij voor de spitsmuis en door SELENKA 
voor de opossum. 

Bij den egel komt de uitbreiding van entoderm tegen den 
buitenwand van de kiemblaas op andere wijze tot stand, zoo- 

als ik dit elders ft) beschreven heb. Het entoderm van den 
egel verspreidt zich niet gaandeweg over de geheele binnen- 
vlakte van de kiemblaas, maar is van den aanvang af een 
solide weefselprop, die door uitzetting den vorm van een 
gesloten zakje aanneemt. Door verdere uitzetting en celver- 
meerdering neemt dit entodermzakje in grootte toe, naarmate 
het als onderdeel van de tweebladige kiemblaas deelneemt 
aan den verderen groei van deze. 

De oorzaak van deze verschillende ontwikkeling van het 
entoderm moet waarschijnlijk gezocht worden in de zoo belang- 
rijk veel geringer afmetingen van de kiemblaas van den egel 
vergeleken met de daarmede overeenstemmende phasen var 
konijn, mol enz. Dit zal op zijn beurt moeten verklaard worden 
uit het feit, dat de kiemblaas van den egel in plaats van in 
het uterus-lumen te zijn gelegen, reeds zeer spoedig geheel 

1) Anat. Anzeiger. Band III, pp. 511, 906, en Quart. Journ. of Micr. 
Science, vol. 30 p. 291. 
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omsloten wordt door woekerend moederlijk weefsel (Anat. 
Anzeiger, TIL, p. 906). 

In 1892 heeft Dr. Artuur RoBinsonN een opstel f) in het 
licht gegeven, waarin hij, steunende op wat hij bij de door 
hem zelven bestudeerde rat en muis gevonden heeft, het 
proces van de entodermvorming ook bij het konijn en de 
vleermuis in een geheel ander licht ziet dan vroegere onder- 
zoekers. Het proces bij den egel is naar zijne meening meer 
direct vergelijkbaar met wat hij bij de muis vindt. Op zijne 
waarnemingen heeft hij een reeks zeer ver reikende theoretische 
beschouwingen gebouwd, welke ten deele overeenstemmen met 
meeningen, die reeds in 1885 door Sepewick Minor werden 
uitgesproken 2). RoBINsoN komt tot de gevolgtrekking, dat 
het bij de zoogdieren niet het entoderm is hetwelk zich uit- 
spreidt tegen den binnenwand van den ektodermalen kiemblaas- 

wand, maar dat integendeel het ektoderm zich nu eens lang- 
zamer, dan weder sneller uitspreidt over de buitenvlakte van 
een entodermaal blaasje, hetwelk volgens zijne beschouwingen 
van den aanvang af aanwezig is en het grootste gedeelte van 
den wand van de eenbladige kiemblaas levert. 

Ter ondersteuning van deze beschouwingen bespreekt ROBINSON 

de bestaande afbeeldingen en beschrijvingen van vroege 
zoogdierkiemblazen op vernuftige wijze. Toch zijn enkele zeer 
moeilijke gevallen, die mijns inziens onmogelijk binnen zijne 
theoretische beschouwingswijze kunnen gebracht worden, door 
hem met stilzwijgen voorbijgegaan. Zoo wijs ik bijv. op 

SELENKA’'S figuur 2, plaat 18, van de opossum (Studiën z. 

Entwickelungsgesch. der Thiere, Heft 4) vooral wanneer men 

deze met de jongere en met de oudere stadiën van datzelfde 

dier vergelijkt. 
Op p. 46 van Merken en Bonnet's Ergebnisse der Anatomie 

u. Entwickelungsgeschichte (Il, 1892) erkent G. Born, terwijl 

se Quarterly Journal of mier. Science, vol, 33, p. 369. 

Buck’s Reference Handbook of Med. Science, 7 528, 1885 en American 

Rn September 1889; ook Human Embryology 1898, p. 107. 
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hij daarin het opstel van Rogisox bespreekt, dat ingeval de 

beschouwingen van den laatstgenoemde bevestigd mochten 

worden, dit alsdan gelijk zou staan met eene volledige om wen- 

teling van onze tegenwoordige opvatting van de vroegste 

stadiën der zoogdier-ontogenie. BORN voegt daaraan toe „an 

der nothwendigen Nachprüfung der Resultate wird es nicht 

fehlen”’. 

Zoodanige „Nachprüfung’ kan ten volle worden ingesteld 

met behulp van het materiaal, dat zich thans in mijn bezit 

bevindt. Reeds heb ik doorloopende doorsnedenreeksen onder- 

zocht van meer dan zeventig klievingstadia en mono- of diderme 

kiemblazen van Tupaja, die nog niet verkleefd waren met den 

uterus-wand en van veertien preparaten van dezelfde vroege 

stadiën van Tarsius. 

Elders zal ik uitvoeriger over deze preparaten berichten, 

maar reeds thans zij het mij vergund op te merken, dat zij 

lijnrecht tegen Dr. RoBison’s bespiegelingen indruischen. Ik 

betwijfel dan ook niet, dat zekere bijzonderheden, die zich bij 

Tupaja laten waarnemen, zelfs Dr. RoBINsoN zullen overtuigen 

van het feit, dat de buitenste laag van de eenbladige z00g- 

dierkiemblaas (d. i. dus het trophoblast) niet in onmiddellijken 

samenhang staat met de entodermeellen daarbinnen. 

Toch moeten wij zoowel in de bespiegelingen van ROBINSON 

als in die van Minor'(l. c.) en Keien (Anat. Anzeiger. 11, 

p. 770) ©) lofwaardige pogingen zien om het raadsel op te 

lossen, hetgeen ons tot nu toe nog voorgelegd wordt, wanneer 

wij de holoblastische klievingsverschijnselen van het ei der 

zoogdieren met die van de lagere vertebraten en van Amphioxus 

vergelijken, Ik zou geneigd zijn de voornaamste reden waarom 

vele uiteenloopende en tegenstrijdige meeningen achtereen- 

ie met Oee, tot de vroege zoogdierkiemblaas zijn 

1) Met KerBeL kan ik niet instemmen wat betrett de mogelijkheid pp 

„Wachsthumsenergie derjenigen Zellen welche früher den Dotter umwuchsen” 

die ongestoord zou blijven voortbestaan millioenen generatiën na het 

verdwijnen van den dojer en waarmede hij zekere vormingsverschijnselen 

in de kiemblaas meent te kunnen verklaren. 
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uitgesproken, daarin te zoeken, dat de verschijning van eene 
holte in een klievend ei geen ruimte gelaten heeft voor twijfel 
of men in die holte misschien nog iets anders zou mogen zien 
dan eene klievingsholte, die als zoodanig met die van Am- 
phioxus homoloog verklaard werd. Zoodanige homologie bestaat 
naar mijne meening niet. Het verdient opmerking dat zoowel 
het ektoderm als het entoderm waaruit het embryo zal worden 
opgebouwd in het vroege eenbladige stadium der zoogdieren 
opgesloten zijn binnen, deze holte en dat wij dus verwachten 
moeten, dat de ware klievingsholte zal optreden tusschen ekto- 
derm en entoderm, zooals het dit trouwens bij de zoogdieren 
later ook feitelijk doet 

Is de holte die zich in de vroege eenbladige stadiën vertoont 
niet de klievingsholte, zoo zullen ons ook geenerlei moeilijk- 
heden a priori verhinderen om te begrijpen dat een groot 
gedeelte van die holte later tot het archenteron wordt. Even 
weinig moeilijkheid als om het verschijnsel te vatten dat een 
deel van de kubieke ruimte binnen de kippeneierschaal over- 

gaat in de hersenblazen van het kuiken. 
Eene vergelijking met een ander punt uit de embryologie 

der hoogere vertebraten, zal duidelijk maken, dat bovenstaande 

gevolgtrekking omtrent de holte van de eenbladige zoogdier- 

kiemblaas mindergewaagd is, dan zij misschien op het eerste 

gezicht schijnen mag. 

Veronderstel voor een oogenblik, dat de bijzonderheden van 

de ontwikkeling der hoogere gewervelde dieren ons ten eenen- 

male onbekend ware en dat wij alleen volledig bekend waren 

met die van de anamnia. 

Wanneer dan een embryoloog opstond, die ons verkondigde 

dat het verschil in de ontwikkeling dezer anamnia en de nog 

onbekende hoogere vertebrata mede daarin bestond, dat men 

bij deze laatsten het embryo in zekere periode in zijne eigene 

lichaamsholte zou opgehangen vinden, zoo zou deze onderzoeker 

de lachlust — indien niet erger — opwekken. 

Toch vinden wij er thans geenerlei bezwaar in om laatst- 

genoemd verschijnsel te vatten, dank zij de langzame stappen 

5 
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in voorwaartsche richting, die de embryologie gedaan heeft. 
Zoo kan dus ook van het klievende zoogdierei thans gezegd 
worden, dat het deze bijzonderheid vertoont, dat van de vele 
deelstukken, die door holoblastische klieving uit het ei zijn 
voortgekomen, slechts eene of weinige cellen het embryo zelt 

vertegenwoordigen, terwijl een zeer groot aantal, die zich snel 

tot eene blaas uitzetten (tegen welks binnenwand het entoderm 
later op de eene of op de andere wijze zich uitbreidt) op 

een zeer vroeg oogenblik afgezonderd worden, opdat zij mogen 
medewerken om eene passende vasthechting van de kiemblaas 

(die sensu strictiori nog binnen dit vroege blaasje is opgesloten) 
en de moeder te bewerken. 

Eerst wanneer in de binnenste celmassa zich de eerste sporen 

vertoonen van differentiatie tusschen die elementen, welke 

entoderm- en die welke ektodermeellen zullen worden, eerst 
dan is het stadium bereikt dat zich met de blastula van Amphioxus 

laat vergelijken; eerst dan kan met eenig recht naar het 

homologon van de klievingsholte gezocht worden. Daar in den 

aanvang ektoderm en entoderm nauw tegen elkaar gedrukt 

liggen, is zoodanige klievingsholte zelfs nu niet aanwezig. 

Zoo is dus de eenbladige zoogdierkiemblaas eene pseudo- 

blastula, hare holte is geen ware klievingsholte, maar eene 
holte die noodzakelijk ontstaan moet zijn sedert er in de zoogdier- 

ontogenie eene buitengewoon vroege en verhaaste vorming 
(„precocious segregation ®’) van zekere ektodermeellen is tot stand 

gekomen, ten einde nieuwe voorwaarden voor vasthechting en 

voeding te erlangen. Deze cellen rangschikken zich in blaas- 

vorm, zelfs voordat de twee primaire kiembladen zich gediffe- 

rentiëerd hebben. 

Het is aan geen twijfel onderhevig, dat phylogenetisch deze 

cellen van ektodermale afkomst zijn. Dit verklaart tevens de 

innige verkleving, die na zekeren tijd tusschen deze buitenste 

laag en het werkelijke embryonale ektoderm optreedt, en wel 

aan den omtrek vaa de zoogenaamde kiemschijf. 

Indien deze beschouwing juist is en de holte binnen de 

eenbladige zoogdierkiemblaas, dus niet de klievingsholte en 
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de kiemblaas in dat stadium slechts eene pseudo-blastula is, 

zoo moeten wij eveneens de gevolgtrekking maken, dat het 
zoogdierei geene echte holoblastische klieving doormaakt. Zelfs 
de naam tertiair-holoblastisch, door Rarr, voor ket zoogdierei 
voorgesteld (Theorie des Mesoderms, Morph. Jahrbuch, Bd. 15, 
S. 165), geeft nog niet voldoende het typische verschil terug, 
waardoor het klievingsproces der zoodieren gekenschetst is. 

Er is geen spoor van bewijs, dat met het verdwijnen van 
den dojer, hetwelk plaats vond in een betrekkelijk laat stadium, 
toen het zoogdierkarakter reeds duidelijk op den voorgrond was 
getreden, het klievingsproces dadelijk terugviel in de type van 
de zoo oneindig verder achterwaarts liggende alecithale stam- 
vormen. 

Een andere reden waarom wij dit schijnbaar holoblastische 
klievings proces met wantrouwen. moeten begroeten, ligt hierin, 
dat daaruit ten slotte toch een driebladige kiemblaas te 
voorschijn komt met elliptische kiemschijf, primitiefstreep enz., 
alles overeenstemmende met de rangschikking die wij ook 
bij de Sauropsida aantreffen. In deze latere stadiën heeft dus 
geen terugkeer tot de vroegere ontwikkelingswijze plaats ge- 
vonden: zij volgen de erfelijk vastgelegde typen, die kenschet- 
send zijn voor die stamvormen bij welke eene belangrijke 
hoeveelheid voedingsdojer wordt aangetroffen. 

Ware de pseudo-morula en de pseudo-blastula der zoog- 
dieren inderdaad vergelijkbaar met dezelfde stadiën, d. w. z. 

met de werkelijke morula en blastula van Amphioxus en de 

Amphibiën, zoo zou de eene helft der klievingscellen potentieel 

ektoderm, de andere helft potentieel entoderm vertegenwoor- 

digen. Dit nu is blijkbaar riet het geval. Verreweg het grooter 

deel van deze klievingscellen nemen geen aandeel aan de 

vorming van eenigerlei wezenlijk gedeelte van het embryo, 

maar vormen een gedeelte van de vruchthulsels en van de 

vliezige uitbreiding, waardoor het embryo met de moeder 

samenhangt. Veronderstel dat wij kans zagen om de zeer 

belangrijke proeven van Roux of CrHasrY te herhalen en dus 

van de vroegste zoogdier-klievingstadiën een of meer klievings- 
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cellen zouden kunnen vernietigen met behoud van de overigen, 
zoo zouden wij met zekerheid mogen voorspellen, afgaande op 

de gegevens die RAUBER, vAN BENEDEN, HEAPE, SELENKA en 
anderen ons verschaft hebben, dat alleen ingeval de moedercel 

van de binnenste celmassa getroffen werd, de normale ontwikkeling 
zou gestoord worden, en dat, wanneer een der vele andere 

klievingscellen geraakt was geworden, slechts een plaatselijk 

defekt in de vruchthulsels daarvan het gevolg zou zijn. Deze 

denkbeeldige proef moge tevens medewerken om nader te ver- 

duidelijken, waarom de beide gevallen van holoblastische klieving 

niet homoloog zijn, noch ook de twee holten die binnen die 

eenbladige kiemblazen ontstaan. 

Zoo komen dus nieuwe en geldige redenen op den voorgrond, 

die het wenschelijk maken om de buitenste laag der vroeg- 

tijdig afgescheiden ektodermcellen, die den wand van deze 

blaas vormen, met een afzonderlijken naam aan te duiden, 

welke naam tevens uitdrukt dat het de aanpassing aan geheel 

nieuwe voedings-voorwaarden is, waardoor dit verschijnsel van 

vroegtijdige afscheiding werd ingeleid, te zamen met de ver- 

mindering en verdwijning van voedingsdojer, een verschijnsel 

hetwelk bij de overgang van het stadium der Hypotheria in 

dat der Eutheria (Huxley) wordt waargenomen. , 
Reeds in 1888 werd door mij voorgeslagen f) om voor deze 

buitenste laag van de zoogdierkiemblaas den naam trophoblast 

te kiezen, een naam die sedert door verschillende embryologen, 

waaronder ook Dr. ROBINSON, is aangenomen. 

Eerst kortelings ?) heb ik een uitvoeriger definitie van dezen 

term gegeven, die echter slechts in een enkel opzicht nog cen 

nadere amplificatie geeft van de oorspronkelijke omschrijving 

in 1888. Reeds toen (Anat. Anzeiger, III, p. 510) deed ik 

_ opmerken dat tot het trophoblast al die cigenaardige celvor- 

mingen van de zoogdierkiemblaas moeten gerekend worden 

1) Anat. Anzeiger, Juli 1888, p. 510. 

2) Proces-verbaal van de Kon. Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam, 

27 Mei 1593. 
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die door verschillende schrijvers zijn aangeduid geworden 
als Reichert’sche cellen en Rauber'sche „Deckschicht’”’ (Kölliker), 
als Träger (Selenka), Ektodermwulst (Kölliker), fer-à-cheval 
placentaire (van Beneden), formation ectoplacentaire (Duval). 

De uitbreiding van de omschrijving die in 1893 door mij 
gegeven werd kwam dus hierop neder dat ik niet alleen het 
trophoblast omschreef als „het epiblast van de zoogdierkiem- 
blaas dat geen aandeel neemt aan de vorming van het embryo” 
maar dat ik hier nog aan toerdegdos „of van de binnen- 
bekleeding van de amnionholte.” 

De tegenstelling die er bestaat tusschen het trophoblast en 
tusschen het embryonale ektoderm dat aan de vorming van 
het embryo en aan de binnen-bekleeding van de amnion- 
holte deelneemt, komt ten duidelijkste uit bij zulke zoogdier- 
geslachten als Pteropus, Cavia, Tupaja en anderen. Neem 
bijv. de afbeelding die SeLeNKA geeft *) van de kiemblaas van 
Cavia, of die van GÖHRING van dezelfde van Pteropus. Wij 
zien in bedoelde figuren hoe de ektodermknobbel, die tusschen 
het trophoblast en het entoderm van de tweebladige kiem- 
blaas is ingesloten, uitgehold wordt en in een holle weefsel- 
kogel verandert waarvan de bovenvlakte zich verdunt en de 
ektoderm-bekleeding van de amnrionholte wordt, terwijl de 
benedenvlakte in dikte toeneemt en tot het ektoderm 

wordt van de kiemschijf, waaruit het embryo zal afgeplooid 
worden. 

Ik twijfel er niet aan of ook bij Erinaceus en Sorex bestaat 

een soortgelijke scherpe grenslijn tusschen het ektoderm dat 

zich zal ontwikkelen tot de binnenbekleeding van het amnion 

en tusschen het trophoblast ofschoon in deze gevallen het 

onderscheid niet zóó van zelf in het oog springt als in de 

zooeven genoemde. Zelfs vermoed ik dat het te eeniger tijd 

mogelijk zal blijken om in zoodanige gevallen als van het 

1) spr z. Entwickelungsgeschichte der Thiere, Heft 3, plaat 12 

figuren 13-15, 73. 
2) Ibid. aas 5, plaat 41, figuren A—C, 1, 2, 4 en 6. 
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konijn een scherpere grenslijn tusschen die beide vast te 

stellen dan tkans mogelijk schijnt. 

Opmerking verdient het althans dat zelfs in laatstgenoemde 

gevallen, waar dus in de latere ontwikkelingsstadiën der kiem- 

blaas de scherpe afscheiding niet altijd mogelijk is, toch in de 

vroegere stadiën dienaangaande geen twijfel behoeft te bestaan. 

De Ornithodelphia zijn nog niet onder den invloed gekomen 

van de oorzaken, die bij de hoogere placentale zoogdieren de 

ontwikkeling van een bepaald trophoblast beheerschen. Wij 

mogen misschien verwachten bij de Didelphia enkele overgangs- 

stadiën te zullen aantreffen. Zoo zullen misschien de vroegste 

stadiën van Phascolarctos, waarvan het ei door CALDWELL be- 

schreven werd, uiterst leerzaam blijken te zijn. Reeds heeft 

SELENKA bij de opossum zeer eigenaardige woekeringen in de 

buitenste laag van de jonge kiemblaas beschreven (l. c. Heft 

4, plaat 20, figuren 2, 5 en «) hetwelk zonder twijfel als een 

voorloopige inrichting moet worden opgevat, die reeds heen wijst 

naar de zoo veel belangrijkere woekeringen die het trophoblast 

bij vele hoogere zoogdierorden ondergaat, 

n dit opstel werd er reeds op gewezen dat zoowel bij 

Tarsius als bij Tupaja gedeelten van het trophoblast aan zeer 

levendige en omvangrijke woekeringsprocessen onderhevig zijn 

die de placentaire vasthechting van de kiemblaas voorbereiden, 

terwijl ik in vroegere verhandelingen soortgelijke werkzaamheid 

voor Erinaceus f) en Sorex 2) beschreven heb. 

De beschouwingen van RoBiNson hebben er toe bijgedragen 

om het aandeel van het entoderm in de vorming van de 

zoogdierkiemblaas meer op den voorgrond te brengen. Daarentegen 

heeft EB. vaN BeNepeN beweerd 3) dat de binnenste laag van 

de zoogdierkiemblaas niet homoloog is met het entoderm van 

Amphioxus maar beschouwd moet worden als een dojerbulsel 

1) Quart Journ. of Mier. Science vol. 30. 

2) Ibid. vol 31. 

3) Anat. Anzeiger III p. 713. 
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en daarom ook niet meer entoderm maar lecithophor zou be- 
hooren genoemd te worden. 

Deze beschouwingen, ten deele beaamd door RABL !), werden 
bestreden door Kerger 2), door mij ®) en door anderen. Ik twijfel niet 
of ook met betrekking tot deze vraag kan het hier beschreven 

materiaal zeer gewenschte en misschien beslissende gegevens 

verschaffen. Beslissend bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag 

of er mesoblast ontstaat uit deze entoderm laag (VAN BENEDEN’s 

lecithophor) zooals Bonner *) en Huprecar °) uitdrukkelijk 

beweerd en afgebeeld hebben, hoewel anderen (bijv. KerBeL °) 

dit ontkennen. Het is duidelijk dat zoodanige deelneming in de 

vorming van mesoblast op zich zelf reeds voldoende zou zijn 

om VAN BENEDEN's betoog omtrent het lecithophor te ont- 

zenuwen en om de homologie van deze laag met het entoderm 

van Amphioxus en de lagere vertebraten te bevestigen. 

Ik zelf heb getracht de eigenaardige bijzonderheden, die zich 

bij de zoogdieren tijdens de ‘vorming van het entoderm voordoen 

te verklaren door er op te wijzen dat hier verhaaste vorming 

van een deel van het hypoblast in het spel komt en dat 

wij een caenogenetisch en een palingenetisch entoderm te 

onderscheiden hebben. Deze opvatting is van verschillende zijden 

gunstig ontvangen; haar natuurlijke tegenhanger is de hierboven 

geschetste verhaaste vorming van een deel van het epiblast. 

Beide verschijnselen moeten als adaptaties aan soortgelijke 

uitwendige omstandigheden worden opgevat. 

1) Theorie des Mesoderms, Morph. Jahrbuch Bd. 15. 

2) Zur Entw. geschichte der Chorda etc. Archiv. f Anat. u. Physiol. Anat. 

Abth. 1889. 

3) Development of En dat layers of Sorex vulgaris. Quart. Journ. of 

Mier. Science. vol. 31. 

4) Beiträge z. nen der Wiederkäuer 1 en 2. Archiv. f. Anatomie. 

gs Anat. Abth. 1884. p. 170 u. 1889, 

) r die Entw. geschichte des Schweines” Anat. Anzeig. VL. 1891 

en headers Morph. Arbeiten, Bd. III, 1893. S. 69. 
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II. 

De wordingsgeschiedenis, de fijnere anatomie en de morpho- 
logische beteekenis van de placenta zijn in den laatsten tijd 
door een groot aantal van elkaar onafhankelijke waarnemers 
bestudeerd geworden. Ik kan volstaan met onder de nieuweren 
te noemen DuAL !), SrrAHL?), FROMMEL ®), FLEISCHMANN ®), 
VAN BENEDEN 5), Masius ®), LüseBrIiNk 7), Heinricmus ®), Minor ®) 

en Husrrecar 10). De vragen die daarbij meer in het bij- 

zonder op den voorgrond kwamen, waren zoodanige die be- 

trekking hebben op datgene wat met het moederlijk epithelium 
geschiedt ter plaatse waar de kiemblaas tegen de moederlijke 
uterusoppervlakte aan komt te liggen. Bij Erinaceus ondergaat 
dat epithelium veranderingen die zeer verschillend zijn van 

hetgeen plaats grijpt bij het konijn, terwijl deze weder ver- 

schillend zijn van wat daarmede bij de Carnivora geschiedt. Bij 

Sorex zijn de lotgevallen van het moederlijk epithelium nog 

weder eigenaardiger, wanneer wij bedenken dat eene bijzonder 
krachtige proliferatie van dit epithelium aan zijne definitieve 

vernietiging voorafgaat. 

1) M. Duvar, Le Placenta des Rongeurs, Paris, 1889 — 
2) H. SrrAHL „Untersuchungen über den Bau der Placenta,” 1—IV, 

Arch. f _Anat wu. Physiol., 1889, 1890. V. Anat. Hefte von Merkel u. 

Bonnet, 1892. 

3) R. Fr Khen Ueber die Entwickelung der Placenta bei Myotus murinus, 

Wiesbaden, 1888. 

4) A, wiggen, Embryologische Untersuchungen, Hefte 1—3, Wies- 

baden, 1889 — 

5) E. VAN Re „De la formation et de en constitution du placenta 

chez le Murin,” Bull Acad. roy. Belg , 3e ser., ‚ 1888. 

6) J. MASIOs, Ee la genèse du placenta pien le lapin,” Archives de 

vol. IX 

OER Epa „Die erste Entwickelung der Zotten in der Hunde- 

placentá” Anat. Hefte v. MERKEL u. BONNET, mm, 1892 
8) HeiNricrus, „Ueber die Entw. u. Struct d. Pasi beim Hunde,” ibid. 

bei der Katze,” Arch. f. mikr. Anat, Bde 33 u. 37. 
9) C.S Mrror, „Uterus and Habes ” Journal of Morphology, 1, 1889. 

10) Huerzcar, „Erinaceus,” Quart. Journal Micr. Sci , XXX, 1889, Sorex. 

ibid., xxxv, 1894; and Verhandel. k. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, 

2e Boa vol. 111, 1893. 
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In de tweede plaats is de vraag uitvoerig ter sprake gekomen 
welke rol het trophoblast speelt in de vasthechting van de 
kiemblaas. Zoowel bij Insectivora (Erinaceus en Sorex, door mij 
zelf) als bij Rodentia (konijn, Meriones, Cavia door Duvar) is 
dit uitvoerig en in bijzonderheden nagegaan en er zijn over- 
tuigende bewijzen geleverd, dat deze ektodermale laag en geen 
andere dan deze laag in onverwachte mate bijdraagt tot de 
vorming van de weefsels die te zamen de placenta uitmaken. 

Sedert vastgesteld is dat reeds in het vroege tweebladige stadium 
van de kiemblaas van den egel moederlijk bloed doordringt in 
lacunaire ruimten van het trophoblast, die geenerlei vaat-endo- 
thelium bezitten t) en sedert DuvAr zijn eerste mededeeling over 
het konijn en andere knaagdieren gedaan heeft aan de Parijsche 
Société de Biologie ?) — welke mededeelingen spoedig daarna in 
uitgewerkten vorm in zijn voortreffelijk boek Le Placenta des 
Rongeurs (Paris 1889 —92) nader werden uitgewerkt — sedert 
dien tijd mag men beweren dat een meeningsverschil ontstaan 
is over den waren aard der placenta, waarbij aan de eene zijde 
eene meerderheid van bovengenoemde Duitsche anatomen staat, 
aan de andere de twee zooeven aangehaalde schrijvers alsmede 
E. vAN BENEDEN met betrekking tot de vleermuis (Comptes 
Rendus de la Société de Biologie, vol. V. Novembre 1888) en 
zijn leerling J. Masrus met betrekking tot het konijn (Ll. c.). 

De vraag betreft vooral de wijze waarop osmotische 
uitwisseling tusschen moederlijk en embryonaal bloed tot stand 
komt. Die uitwisseling wordt ten eenenmale beheerscht door de 

voorbereidende processen, die plaats vinden op die plekken waar 

het trophoblast met de binnenbekleeding van den uterus in 

aanraking komt. 
Nu is het gemakkelijk deze verschijnsels te verstaan bij het 

paard, het varken en verschillende andere zoogdieren, waarover 

1) Husrecur, „Keimblätterbildung und Placentation des Igels,” Verhand- 

lungen der Anat. Gesellsch; Versammlung zu Würzburg Mai, 1888: Anat. 

Anz, HI, p. 512; and „The Placentation of Erinaceus europseus,” Quart. 

Journ. Mier. Sci , vol. xxx. 

2) Comptes-rendus de la Société de Biologie, Mars et Juillet, 1887 

Octobre et Novembre, 1888, vols Iv et v. 
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de onderzoekingen van TurNeR, ERCOLANI e. a. reeds jaren 

geleden veel licht hebben verspreid. 

Wij vinden daar hetzelfde wat wij in twee der in dit opstel 

behandelde geslachten, nl. Manis en Nycticebus aantreffen. 

De buitenste laag van de kiemblaas erlangt talrijke vlokvormige 

uitloopers, waarin embryonale bloedvaten doordringen en die 

passen in door bloedvaten omsponnen erypten van den moe- 

derlijken uteruswand, uit welke zij bij de geboorte allerge- 

makkelijkst loslaten. Bij Nycticebus blijven de beide epithelia, 

zoowel het moederlijke als het embryonale intact en vindt de 

osmotische uitwisseling plaats door twee cellagen heen van 

verschillenden oorsprong en van verschillende physiologische 

beteekenis (phylogenetisch gesproken). 

Zoodra nu bij de verschillende zoogenaamde „deciduate” 

zoogdierorden eene meer ingewikkelde samenlegging van die 

beide oppervlakken optreedt is het dadelijk veel lastiger zich 

daarvan een duidelijk inzicht te verschaffen. Deels omdat tot 

heden nog slechts een beperkt aantal geslachten voldoende in 

bijzonderheden onderzocht werd, deels omdat ook daar waar 

zoodanig onderzoek wèl heeft plaats gevonden , de verschillende 

waarnemers niet altijd overeenstemmen in hunne opvatting 

van de verschijnselen die bij het onderzoek van mikroskopische 

preparaten derzelfde soort waarneembaar zijn. 

_De een beweert dat eene cellaag die hierbij van groote be- 

teekenis blijkt te zijn van moederlijke herkomst is, de ander 

dat zij ongetwijfeld van embryonalen oorsprong is. De een ziet 

moederlijk bloed verloopen in vaatruimten, die volgens hem 

nooit haar karakter als uiterst verwijde moederlijke haarvaten 

verliezen, de ander houdt daartegenover vol dat het moederlijk 

bloed soms reeds in een zeer vroeg, somtijds in een later sta- 

dium van de ontogenese doordringt in lacunen die geheel omgeven 

zijn door weefsel dat uitsluitend van embryonale afkomst is. 

Duvar geeft aan dit laatste, waarvan hij zelf een der voor- 

vechters is, zeer treffend uitdrukking in de navolgende regels: 

„Le placenta reprósente à son origine une hemorrhagie maternelle 

circonscrite ou enkystée par des éléments foetaux ectodermi- 

ques”. Het feit dat zekere opvattingen die op andere onderzoe- 
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kingen berusten welke nog niet met de moderne techniek haar 
voordeel konden doen, overgenomen zijn in de meeste hand- 
boeken geeft groote levenstaaiheid aan beschouwingen die 
zonder twijfel geen aanhang zouden vinden indien het probleem 
heden ten dage voor het allereerst gesteld werd. Eveneens vindt 
men thans den weg nog gedeeltelijk versperd door generalisaties, 
die — hoewel ten haren tijde volkomen gerechtvaardigd — 
thans op onvoldoenden grondslag blijken te zijn opgebouwd. 

Een van de zoogdiersoorten, die zal kunnen bijdragen om 

de juiste wijze te leeren doorgronden, waarop de zeer eenvou- 
dige foetale uitwisselingsverschijnselen die hierboven genoemd 

werden gaandeweg overgaan in de meer samengestelde placentale 

structuur, is de mol. Eenige jaren geleden (Quart Journ. of 
mier. Science, vol. 30, pp. 346 en 388) vestigde ik er de aan- 
dacht op, dat ook bij dit dier embryonale vlokken waarmede 
hier de vruchtvliezen bekleed zijn, bij de geboorte gemakkelijk 

uit hare omhullingen worden teruggetrokken en dat geene 

nageboorte wordt afgestooten, ofschoon het dier eene schijf- 

vormige placenta bezit, op grond waarvan men den mol tot 

voor korten tijd ook bij „deciduate” vormen rangschikte. Bij 

die gelegenheid sprak ik de meening uit dat de mol niet alleen 

geen „deciduaat’ zoogdier mag worden genoemd, maar dat 

zelfs embryonaal weefsel tegen de uterus-oppervlakte wordt 

achtergelaten en in sitw wordt geresorbeerd. 

Uitvoerige en geduldige waarnemingen van den heer VERN- 

Hour, door hem in het Utrechtsche Zoologische Laboratsrium 

verricht zullen dezer dagen in het licht verschijnen en dit ten 

volle bevestigen. De heer VeRNHOUT heeft de vroege wordings- 

verschijnselen van de mollenplacenta bestudeerd en tot klaarheid 

gebracht en komt tot gevolgtrekkingen welke belangrijk van 

die van STRAHL afwijken. 

Wij mogen zeggen dat bij den mol de epitheliale verbinding 

zooals die hierboven voor Nyctieebus en anderen beschreven werd 

van zeer voorbijgaanden aard is en dat hierop een stadium 

volgt, waarin zieh de trophoblastische cellaag eng. tegen het 

moederlijke epithelium aanlegt. De heer VeRNHOUT heeft kunnen 

aantoonen, door middel van preparaten die ik meermalen ge- 
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legenheid vond om nauwkeurig te vergelijken met de teeke- 

ningen die hij daarvan eerstdaags in het licht zal geven, dat 

het moederlijk epithelium zeer spoedig vernield wordt, waarna 

het trophoblast tot een pseudo-epithelium wordt, door hetwelk 

de blootgelegde mucosa en de zich verdiepende erypten over- 

dekt worden In deze erypten die inderdaad van embryonalen 

oorsprong zijn, dringen de allantois-vlokken binnen en worden 

daaruit weder bij de geboorte verwijderd. Daarna blijft tevens 

dit trophoblastische pseudo-epithelium en de verdere derivaten 

daarvan in samenhang met de moederlijke weefsels. 

Ik kan dit niet voor eene secundaire wijziging houden die 

eerst optrad onder zoogdieren die reeds volkomen „deciduaat” 

waren, maar ik houd het integendeel voor eene meer primitieve 

ontwikkelingsphase. Misschien is zoodanige toestand veelal 

voorafgegaan aan die meer ingewikkelde inrichtingen, waarbij 

de uterus, na het foetus te hebben uitgedreven, zich ook ont- 

doet (zij het ook soms ten koste van enkele van hare eigene 

weefsel-elementen die echter snel na den partus weer nieuw 

gevormd worden) van de woekeringen (nageboorte) door welke 

het embryo er in geslaagd is zich eng te verbinden met 

moederlijke bloedvoerende weefsels. 

Bij de Carnivora, de vleermuizen, de knagers, de Primaten 

en de Insectivora vinden wij zeer samengestelde placentaire 

inrichtingen die tot zeer uiteenloopende typen behooren. In 

laatstgenoemde orde is er zelfs geen gemeenschappelijke type 

maar een verschillende voor bijna ieder genus. De spitsmuis 

(Sorex), de mol (Talpa), de egel (Erinaceus), en de koffierat 

(Tupaja) zijn aller welhaast ongeloofelijk uiteenloopend met 

betrekking tot hunne placentaire inrichtingen. Eerst wanneer 

het vergelijkend onderzoek zich over een grooter aantal ver- 

schillende genera zal hebben uitgestrekt zal de tijd voor nieuwe 

theoretische en algemeene gevolgtrekkingen zijn gekomen. 

Tot het bijeenbrengen van bouwstoffen , welke in die richting 

in gebruik zouden kunnen worden gesteld, hoop ik te kunnen 

medewerken door hetgeen in deze bladzijden beschreven en 

door mij in opdracht der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging 

verzameld is geworden. 



VERKLARING VAN DE PLATEN. 

ov. Ov amn. amnion. 

lig. abn a u. navelstreng. 

M. muse alanis waa ke uterus-wand Pe vei nn van Nycti- 

m. slijmvlies van den uterus. 

R. holle ruimte met epithelium er. Ee epitseien bekleede cryp- 

bekleed, in het chorion van ten waarin deze vlokken 

Nyetieebus. passen. 

op. openingen waarmede deze naar gl. rosea. 

buiten uitmonden. 

PLAAT 1. 

Alle figuren natuurlijke grootte. 

Fig. 1. Tarsius spectrum. Een zwangere uterus in de laatste stadia. 

De niet zwangere uterushoorn met gewonden oviduct en ovarium 

is nog zichtbaar boven op de aanzwelling die het foetus bevat. Het 

andere ovarium treedt aan de linker benedenrand van de figuur 

nog te voorschijn. Rechts beneden vertoont de uteruswand eene 

scheur; hier vormde de vagina de voortzetting er van. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tarsius 10. 

Fig. 2. Tarsius spectrum. Vroeger zwangerschapstadium. Een 

ovarium (ov) zichtbaar sterker aangezwollen dan het andere. 

Utr. Mus. Cat. ne. Tarsius 11. 

ig. 3—5. Drie uteri van Nycticebus tardigradus. Fig. 3 en 5 van 

voren gezien. Fig. 4 van boven gezien om den eigenaardigen vorm 

van de uterushoornen beter zichtbaar te maken. In laatstgenoemde 

figuur zijn de vagina en de beide ligamenta rotunda voorwaarts 

worden door een plooi, waarin het oviduct verloopt, gedeeltelijk aan 

het oog onttrokken. Fig. 5 is het verst gevorderde stadium. Het 

geheel rijpe foetus bereikt circa vier maal deze grootte. 

Fig. 3. Utr. Mus. Cat. ne. Nycticebus 6. 

eh % 
56, n 5. „ „ ” ” „ 
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Fig. 6a en 6b. Galeopitheeus variegatus. De dubbele uterus in een 

zeer vroeg zwangerschapsstadium, 6a van achteren gezien, 6b van 

boven. De twee uterushelften openen in de vagina door twee ge- 

scheiden kanalen en openingen. Er is geen mediaan gemeenschap- 

pelijk gedeelte, 

Utr. Mus. Cat. ne, Galeopithecus 3. 

Fig. 7a en 7b. Hetzelfde in een iets later zwangerschapsstadium. 

Utr. Mus. Cat n°. Galeopithecus 13. 

Fig. 8a en 8b. Hetzelfde met een der uteri reeds zeer merkbaar. 

gezwollen. 

Utr. Mus. Cat. ne, Galeopithecus 27. 

Fig. 9a en 9b. Hetzelfde in een later stadium. 

Utr. Mus. Cat. ne. Galeopithecus 18. 

Fig. 10a en 105. Hetzelfde met aanduiding van zeer sterk ver- 

wijde bloedvaten in den uteruswand. 10a van terzijde gezien; 

105 van beneden. 

Utr. Mus. Cat. ne. Galeopithecus 16. 

Fig. 11. Een hoogzwangere uterus van Galeopithecus kort voor 

den partus, van terzijde gezien. De bloedvaten in den uteruswand 

treden hier nog meer op den voorgrond. 

Utr. Mus. Cat. ne. Galeopithecus 14. 

sk En Vijf uteri in vroege zwangerschapsstadia van Tupaja 

javani 

son Mus. Cat. n°. Tupaja 251, 62, 254, 17, 39. 

Fig. Ei Hoogzwangere uterus van Tupaja, met een foetus in 

iedere helft. De rechter placenta van het linker foetus en de linker 

geheel symmetrisch aan de tegenovergestelde wandvlakte gelegen, 

hier dus geheel onzichtbaar. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tupaja 170. 
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PLAAT II. 

Alle figuren (uitgezonderd 20, 24 en 25) natuurlijke grootte. De kleur is 

genomen naar de spiritus exemplaren. 

Fig. 18. Tarsius spectrum. Geheel ontwikkeld foetus, samenge- 

vouwen in de vruchtvliezen; de schijfvormige placenta wordt in de 

linkerzijde van de teekening van boven op gezien. Alleen door middel 

van het centrale plekje is de placenta in werkelijkheid met den 

moederlijken uteruswand in samenhang. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tarsius 10. 

Fig. 19. Hetzelfde van terzijde gezieu om de betrekkelijke hoogte 

der placenta zichtbaar te. maken. 

Fig. 20. Tarsius spectrum. Een deel van den uteruswand na ver- 

wijdering van het foetus; navelstreng en placenta in situ. Laatst- 

genoemde overlangs doorgesneden. Vergrooting 2/1. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tarsius 15. 

Fig. 21. Hetzelfde van beneden gezien, voordat de placenta gehal- 

veerd werd. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tarsius 15. 

Fig. 22. Zwangere uterus van Nycticebus, waarvan alleen de 

muscularis is afgepeld. Cf. fig. 380—32, 52. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nycticebus 24. 

Fig. 23. Een andere zwangere uterus van Nycticebus met drie - 

insnijdingen in den uteruswand, Twee driehoekige lappen van de 

muscularis en de mucosa zijn teruggeslagen ; daaronder komt het 

in zijn vlokkig omhulsel ingesloten foetus te voorschijn. Cf. fig. 31, 

32, 50, 51. 

Utr Mus. Cat. n°. Nycticebus 23. 

Fig. 24, Galeopithecus variegatus, zwangere uterus; geopend tegen- 

over de placenta. Embryo in het annion. De dojerzak is verwijderd 

te samen met een gedeelte van den uteruswand. Tweemaal vergroot. 

Utr. Mus. Cat. n°, Galeopithecus 18. 

Fig. 25. Placentaire gedeelte van hetzelfde exemplaar, driemaal 

vergroot, na verwijdering van het embryo 

Utr. Mus. Cat. n°. Galeopithecus 18. 

Fig. 26. Een andere uterus van Galeopithecus waar de wand tegen- 

over de placenta ook weder verwijderd is geworden, maar bij welke 
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de vruchtvliezen enz. nog allen in sitw worden aangetroffen. De 

bloedvaten op den dojerzak zijn duidelijk zichtbaar. Rechts in de figuur 

heeft de doorsnede door den uteruswand een deel van de placentair- 

streek getroffen, 

Utr Mus. Cat. n°. Galeopithecus 19. 

Fig. 27. Hetzelfde stadium als dat van fig. 26, nadat de vrucht- 

vliezen (dojerzak en amnion) naar rechts zijn omgeslagen. Het 

embryo is verwijderd; de placenta zichtbaar. 

Utr. Mus. Cat. ne, Galeopithecus 19. 

Fig. 28. Een gelijksoortig stadium uit den uterus uitgepeld. De 

placenta is links gedeeltelijk zichtbaar. De dojerzak is opengesneden 

en naar rechts teruggeslagen; het embryo is nog in het amnion bevat. 

Utr. Mus. Cat. ne. Galeopithecus 1. 

Fig. 29. Uterus van Galeopithecus tegen het einde der zwanger- 

schap, geopend. Het rijpe foetus is door de navelstreng aan de 

schijfvormige placenta verbonden. De laatste vertoont eene gladde 

vlakte onmiddellijk overgaande in die van den binnenwand van den 

uterus waarin de placenta is vastgehecht. 

Utr. Mus. Cat. n°. Galeopithecus 17. 

PLAAT 111. 

Fig. 30—33, 55, 36 en 41, natuurlijke grootte. 

Fig. 834 driemaal, fig. 37 en 38 27-maal, fig. 39 en 40 16-maal vergroot. 

Fig. 30. Nycticebus tardigradus. Dezelfde uterus als van fig. 22. 

De teruggeslagen ingeknipte muscularis in dezelfde positie, de 

mucosa geopend, evenzoo het vlokvoerende chorion hier binnen. 

Amnion gedeeltelijk verwijderd. 

Utr. Mus Cat. n°. Nycticebus 24. 

Fig. 31. Uterus van Nycticebus in nog iets vroeger stadium van 

zwangerschap, geopend door een kringvormige snede. De muscularis 

en de netsgewijs geplooide mucosa zijn hier in hare normale ver- 

houding tot elkander gelaten, en het gedeelte van den uteruswand 

dat hier naar links is teruggeslagen is van het daaronder liggende 

vlokdragende chorion zonder eenige moeite afgelicht. 

Utr. Mus. Cat ne, Nycticebus 84. 
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Fig. 32. Een gelijksoortig stadium van dezelfde soort, waarbij nu 
niet alleen de uteruswand, maar ook de vruchtvliezen geopend zijn 
en eveneens teruggeslagen. Het embryo is verwijderd. 

Utr. Mus. Cat. n®, Nycetieebus 45. 

Fig. 33. Ringvormig stuk uit een Nyeticebus-uterus kort voor den 
partus. Alleen het embryo is verwijderd. Men ziet de navelstreng 
zich verdeelen in een aantal vaatvoerende strengen, die zich aan 
de binnenvlakte van het chorion hechten. De vruchtvliezen zijn op 
het amnion na (dat met het foetus te zamen verwijderd werd) in 
hunne natuurlijke ligging gelaten. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nyceticebus 41. 

Fig. 34. De binnenvlakte van het chorion, driemaal vergroot, ver- 
toont fijn vertakkende bloedvaten, zoowel aan- als afvoerende, die in 

het geconserveerde exemplaar door eene verschillende kleur zijn 

gekenmerkt. De chorionruimten (cf. fig. 39 en 40) vormen duidelijk 
zichtbare ronde uitpuilingen naar binnen. De stralige plekken be- 

antwoorden aan chorionvlokken ter andere zijde. 

Utr. Mus. Cat, ne, Nyetieebus 41. 

Fig. 35. Nyeticebus-foetus geheel opgesloten in het vlokkige 
chorion, zeer kort vóór de geboorte. Tusschen de vlokken zijn enkele 

openingen (op) van chorionruimten (Cf. fig. 39) met het bloote oog 

zichtbaar. Rechts zijn de vlokken grooter maar ook platter en verder 

uiteen. 
Utr. Mus. Cat. ne. Nycticebus 34, 

Fig. 36. Hetzelfde Nycticebus-embryo van fig. 30, de wijze weder- 

gevende waarop het door middel van den navelstreng (u) verbonden 

is met het chorionhulsel, dat gedeeltelijk binnenste buiten gekeerd is. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nyctieebus 24, 

Fig. 37 en 37a. Drie chorionvlokken van Nycticebus van boven 

gezien, 27-maal vergroot. Zij werden genomen van het exemplaar 

van fig. 30 en zijn duidelijk meerlobbig. 

Utr. Mus. Cat. ne. Nycticebus 24. 

Fig. 38. Het vooruitspringende netwerk van de mucosa waarin 

de chorionvlokken passen. Ook van hetzelfde exemplaar genomen 

en 27-maal vergroot. 

Utr. Mus. Cat. ne. Nycticebus 24. 

Fig. 39. Dwarse doorsnede van eene gedeelte van het chorion 

van Nycticebus. De bloedvaten zijn rood. De epitheliale bekleeding 

van de chorionvlokken is hier en daar verdikt, vooral op de toppen 

6 
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der vlokken. Het chorionepithelium loopt door in de platte, ronde 

holten R die naar buiten uitmonden door middel van de openingen ap. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nyetieebus 24. 

Fig. 40. Nog een doorsnede door het chorion van Nycticebus, te 

zamen met het gedeelte van den uteruswand tegen welke he 

chorion aanligt. De talrijke inspringende en netsgewijs gerangschikte 

ruimten in welke de chorionvlokken passen zijn ook bedekt door een 

epithelium, dat echter gewoonlijk meer afgeplat is dan dat van het 

dat de scheiding die in de fig. 22 en 30 tot stand was gekomen 

tusschen muscularis en mucosa vergemakkelijkt moet zijn geworden 

door de klierstreek, die zich tusschen die beide bevindt. Het cho- 

rionblaasje puilt in deze figuur verder naar binnen dan in fig. 39. 

Utr. Mus. Cat. no. Nycticebus 45. 

Fig. 41. Een van de twee afdeelingen van den zwangeren uterus, 

kort voor den partus, van Tupaja javanica (cf. fig. 17), geopend door 

eene overlangsche snede. Het foetus werd door deze operatie in 

tweëen gedeeld. De eene helft, waarvan de omtrek is aangegeven, 

paste in het uterus-segment waaraan het in deze afbeelding ver- 

bonden is. De vaten van de navelstreng (die naar de rugzijde van 

het embryo verloopt) ziet men zich daar in vier voorname bundels 

splitsen, twee voor iedere placenta. De placenta, die rechts van het 

foetus gelegen was, is afgebeeld in het benedenste, die welke links 

daarvan gelegen was in het bovenste segment. Laatstgenoemd 

segment kan dus weder in situ teruggeplaatst worden door naar 

onderen over een hoek van 1809 om ag benedenrand te worden 

dennen De doorgesneden vaten aan het boveneinde der 

fi men dan in samenhang zien deld met die aan het 

boredenduiie 

Utr. Mus. Cat, n°. Tupaja 258. 

PLAAT IV. 

Alle figuren en grootte behalve fig. 42, 46, 55 en 56, 

tweemaal vergroot zijn. 

Fig. 42. Vroeg embryo van Manis javanica uitgeprepareerd uit 

de med die in figuur 44 zijn afgebeeld. 

Utr s. Cat. n°. Manis 2 

43. De binnenvlakte van eenen zwangeren uterus van Manis 

javanica die het foetus en de vruchtvliezen van fig. 42 en 44 in 
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zich bevat heeft. De fijne vlokken tegen de binnenvlakte van den 
uterus zijn tot onregelmatige ann vereenigd. 

Utr Mus Cat ne. Manis 2 

Fig. 44, Vruchtvliezen van Manis javanica uit welke het foetus 
(tweemaal vergroot) van fig. 42 genomen werd. Deze vruchtvliezen 
werden nadat de uterus geopend was intact daaruit verwijderd 
alleen door zacht schudden in de vloeistof. Het foetus was in het 
linker gedeelte bevat. De gewrongen uitlooper, die zich rechts 
uitstrekt, ontbeerde vlokkige verhevenheden en heeft eene afmeting 
die bijna het dubbele is van de lengte van het vlokdragende ge- 
deelte waarin het foetus en de dojerzak werden aangetroffen. Het 

is een voorbeeld van asymmetrische gedaante van de vruchtvliezen, 
als et van die van fig. 45 

Utr. s. Cat. n°. Manis 29. 

Fig. 45. Manis javanica. Embryo van ongeveer gelijken ouderdom 

in zijne vruchthulsels, die veel symmetrischer afmetingen bezitten 

dan die van fig. 44. De strooken en banden op de oppervlakte die 

beantwoorden aan de vlokkige strooken op den binnenwand van 

den uterus zijn duidelijk zichtbaar. De Aizen is van binnen ver- 

kleefd a de benedenste str vlakte. 

r. Mus Cat. n°. Man 

Fig. 46. Tarsius spectrum. Jong embryo uit zijne hulsels verwij- 

derd, van ‘terzijde gezien. Vergrooting 2/1. 

Utr. Mus. lat ne. Tarsius 11. 

Fig. 47. Bijna rijp foetus van Tarsius spectrum in al zijn vliezen 

ingesloten. De schijfvormige placenta is hier van boven zichtbaar. 

De eenige plek van samenhang met den uteruswand vertoont zich 

hier midden in de aant Kern (ef. fig. 18 en 19). 

Utr. Mus. Cat. n°. Tarsi 

Fig. 48. Foetus van va van ongeveer denzelfden leeftijd uit 

de vruchtvliezen verwijde 

Utr Cat. ne, ide 15. 

Fig. 49. De vruchtvliezen van een geheel rijpe Tarius, na ver- 

wijdering van het foetus daaruit. Schijfvormige placenta en navel- 

streng duidelijk, 

Utr. Mus. Cat. ne. Tarsius 101. 

Fig. 50. Foetus van Nycticebus tardigradus omsloten in zijn 

vlokkig chorion. Dit werd verkregen door de geopende uterus van 

fig. 51, waarin het bevat was, zonder verdere schudding alleen onderst 

boven te keeren. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nyctieebus 84. 
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Fig. 51. Eéne helft van den uterus van Nycticebus, waarin het 

foetus van fig. 50 is opgesloten geweest. Gezicht op de binnenvlakte. 

Utr. Mus. Cat. ne. Ny-ticebus 84. 

Fig. 52. De mucosa van Nycticebus uit het in fig. 22 en 30 afge- 

beelde stadium, na zoowel van de muscularis afgepeld als van het 

omsloten chorion verwijderd te zijn. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nycticebus 24. 

Fig. 53. Nyceticebus foetus in al zijne omhulsels; deze laatste sterker 

geplooid dan in fig. 50. 

Utr. Mus. Cat. n°. Nyeticebus 23. 

Fig. 54, Een later foetus van Nycticebus uit de vliezen vrij ge- 

prepareerd, waarvan een gedeelte nog met den navelstreng samen- 

hangt en zichtbaar is boven den kop van het foetus. 

Utr. Mus. Cat. n° Nycticebus 54. 

Fig. 55. Het vlokkige chorion in een zeer laat zwangerschaps- 

stadium. Vergrooting 2/1. Rechts zijn de vlokken meer afgeplat. 

(vergel. fig. 35.) 

tr. Mus. Cat. n° Nycticebus 34, 

Fig. 56. De netvormige mucosa van soortgelijk hann van 

zwangerschap. Vergrooting 2/1. 

Utr. Mus. Cat. ne. Nycticebus 34. 

Fig. 57. Embryo van Galeopithecus uit de vruchtvliezen genomen, 

van voren gezien. Tusschen de klauwen ziet men de doorgesneden 

navelstreng. 

Utr. Mus Cat n°. Galeopithecus 54. 

Fig. 58. Veel jonger embryo van dezelfde soort, van heeniss gezien. 

Utr. Mus. Cat. ne. Galeopithecus 19. 

Fig. 59. Foetus van Tupaja javanica in zijne uterus-helft liggende. 

Laatstgenoemde is opengesneden en teruggeslagen: de linker pla- 

centa is zichtbaar. De rechter placenta wordt door het foetus aan 

het Be par 

r. Mus. Cat. n°. gen 302. 

Fig. 60. Dezelfde uterus doch met het tweede foetus gi de andere 

helft. De kop van het foetus is distaal gericht, d. w. aar de 

vagina toegewend. 

Utr. Mus. Cat. n°. Tupaja 302. 



BIJLAGE. 

[RONDSCHRIJVEN DD. AuGustTus 1891] 

NADERE AANWIJZINGEN voor hen, die in Nederlandsch- 

Indië bereid zijn mede te werken aan het bijeenbrengen 

van het materiaal, dat vereischt wordt voor de voltooiing 

van het embryologisch onderzoek, hetwelk op uitnoodiging 

der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging te Batavia 

in 1890 werd aangevangen door A. A. W. Hubrecht. 

Nu ik van mijne reis in den Indischen Archipel, die van October 1890 
tot Juli 1891 geduurd heeft, te Utrecht ben wedergekeerd en een aanvan, 
mocht maken met het microscopisch onderzoek van de ed re collectie, 
die reeds thans bijeen is, zij het mij vergund om aan hen, die mij hun 

gewaardeerden en veelal zoo krachtigen bijstand ielond eh alsmede 

we. 
thans nog erzamelen overblijft. Daaraan wensch ik nog eenige nadere, 

gedeeltelijk sokijsiede ee toe te voegen, omtrent de methode volgens 

welke die verzameling het best zal kunnen plaats vinden. 

Achtereenvolgens ba door mij op Java de Preanger regentschappen, 

de oostelijke residenties en het zuidelijk deel van de residentie Kediri bezocht; 

daarna op Sumatra de residentie Tapanoeli, de Padangsche boven- en beneden- 

landen, de residenties Benkoelen en Palembang, eindelijk de hoofdplaatsen 

Muntok, Tandjong Pandan en Pontianak op Banka, Billiton en ter Wester 

Afdeeling van Borneo. Op dien tocht was het mij niet altijd mogelijk een 

persoonlijk bezoek te maken aan al degenen, die reeds ter zake van mijn 

onderzoek met de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in schriftelijk 

rens waren getreden. Waar zulks mogelijk was heb ik dit echter niet 

verzuimd en daarnevens getracht ook in nog grooteren kring belangstelling 

ed ej wek voor het doel, dat mij met dezen tocht voor oogen gestaan 

‘Ohenmioilëa, glaswerk en geld ter belooning van de inlandsche verzamelaars 

werden door mij in wisselende png vg aaan. en bij het schrijven 

dezer regelen mag ik mij verheugen ewerking van de volgende 

heeren, die ik, op zeer enkele gender na, dek de eer had persoonlijk 

te leeren kennen en die hier in de volgorde mijner reisroute worden vermeld. 
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De diersoorten, waarvan ik mij heb voorgesteld de ontwikkelingsgeschie- 

denis te bestudeeren, zijn in de allereerste plaats de vijf volgenden : 

Tupaja (inl. naam: kekkes.) 

Nyctieebus (inl. namen: toekang, poekang, koekang, beroek semoendí.) 

Galeopithecus 1) (inl. namen: koebin, krendô kentjeng, walang kêkke.) 

Tarsius (inl. namen: singo poear, beroek poear, mentiling, tempiling.) 

Manis (inl. naam: trengiling.) 

Om met goed gevolg de nog geheel onbekende bijzonderheden van die 

ontwikkelingsgeschiedenis aan het licht te brengen moet ik over een zeer 

groot aantal goed geconserveerde baarmoeders van ieder dezer diersoorten 

kunnen beschikken; eerst wanneer vele honderden daarvan bijeen zijn bestaat 

er kans om de volledige reeks der ontwikkelingstrappen van de jonge, daar- 

binnen opgesloten vrucht, daaronder vertegenwoordigd te vinden. 

mag ik mij verheugen in het bezit van eene volledige reeks van 

zoodanige preparaten van één der genoemde diersoorten, de Tupaja. Deze 

sluit zich bovendien het naast aan bij de zoogdieren, die ik vroeger in Holland 

met gelijk doel onderzocht had : de egel en de spitsmuis. Die Tupaja-embryonen 

(vele honderden in getal!) mocht ik voor het grooterdeel uit de Preanger van 

de sub n°. 12, 16 en 17 genoemde heeren ontvangen: tot mijne groote vol- 

doening kan ik hier bijvoegen, hoe mij sedert mijn terugkeer bij het micros- 

eopisch onderzoek gebleken is, dat de conservatie, zooals zij door die heeren 

volgens mijne voorschriften, maar in mijne afwezigheid geschiedde, voor- 

treffelijk is. De fijnste bijzonderheden van het embryonal fsel zijn b d 

gebleven. 

Dit vooral heeft mij het vaste vertrouwen gegeven dat voortzetting van 

het onderzoek op de wijze waarop het thans op touw werd gezet, tot de 

Indië voor het bijeenbrengen en conserveeren van materiaal zal kunnen 

rekenen. En dat die medewerking voor hen in wier gewest de dieren worden 

aangetroffen en door de bevolking kunnen worden aangebracht niet buiten- 

gewoon lastig noch omslachtig behoeft te zijn, bewijzen de hier in triplo 

bijgevoegde voorschriften. 

Voor Nyeticebus en Galeopithecus zijn Sumatra en Borneo; voor Tarsius 

Banka, Billiton en Borneo de beste vindplaatsen. Galeopithecus kan ook in. 

Bantam, de Preanger en Oost-Java verzameld worden; Manis op al de 

1) De Galeopithecus of vliegende Maki, waarvan talrijke afbeeldingen 

door mij in Indië werden achtergelaten, zou somtijds verwisseld kunnen 

worden met de vliegende eekhoorn, die gewoonlijk door de inlanders met 

denzelfden naam wordt aangeduid. Zij is van deze laatste, behalve door de 

kleur, ook nog onderscheiden: a) door het gemis van een vrije pluimstaart, 

b) door het gebit. Galeopithecus heeft vier of zes platte aan den rand gekar- 

de snijtanden in de onderkaak; daartegenover, d. w. z, vóóraan in de 

bovenkaak worden geen tanden aangetroffen. 
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genoemde plaatsen. Nyetieebus is op Java zeldzamer. Van alle dezen zijn 

ook reeds preparaten in mijn bezit, te zamen meerdere dozijnen, waarvoor 

ik met name de sub nes. 1, 2, 3, 5, 19, 27, 36, 37, 45, 70, 71, 76, 84, 85, 

86, 87, 94, 99, 101, 110 en 116 gencehds Hööraù dak verschuldigd ben. 

Toch zijn hier nog zeer groote leemten en zal het maanden en jaren moeten 

duren, voordat de geheele verzameling compleet is. Daar echter de bestudeering 

van het reeds bijeengebrachte veel tijd vordert, past ook deze ms in 

het kader van het onderzoek. 

Zoo blijf ik dus ook op uwe hulpvaardigheid rekenen! Daarbij mag ik 

uwe vriendelijke tusschenkomst wel inroepen om de hierbij gevoegde „Voor- 

schriften” in handen te dede van personen, die alsnog hunne znedeweridig 

zouden kunnen en willen verlee 

Eindelijk zou ik er zeer veel nis aan hechten, zoo ik af en toe directe 

berichten mocht erlangen, omtrent hetgeen door U voor mij is kunnen worden 

verricht, 

Al is met betrekking tot zoovele punten de Koninklijke Natuurkundige 

Vereeniging te Batavia de aangewezen vraagbaak, zoo zou ik er toch hoogen 

prijs op stellen met mijne correspondenten in Indië in levendige briefwisseling 

te blijven. Mijnerzijds zal ik niet verzuimen U ook over den verderen gang 

van het onderzoek berichten te doen toekomen : bliĳt gij mij uwerzijds uwen 

krachtigen steun schenken en geef mij het genoegen de reeds aangeknoopte 

banden zich in den loop der jaren bij voortduring te zien versterken! 

A. A. W. HUBRECHT. 

Utrecht, Augustus 1891. 

Voorschriften bij het conserveren van Embryologisch Materiaal 
VOOR 

Prof. A. A. W. HUBRECHT, te Utrecht. 

L. Gewenscht worden: goed geconserveerde baarmoeders van Galeopithecus, 

Nyetieebus, Tarsius en Manis en wel in grooten getale. 

IL. Bij Lemuriden als Nycticebus en Tarsius en ook bij Galeopithecus 

kunnen de beide seksen ingevolge het geringe verschil der uitwendige ken- 

merken gemakkelijk met elkander verwisseld worden. 
Men hoede er zich dus voor de opgaven der vertrouwen te 

schenken. Alleen de sectie kan hier zekerheid geve 

HI. Het is van het meeste gewicht dat het dn van de baarmoeder 
plaats vinde onmiddellijk nadat het dier gedood is 

IV. Dooden neg eenige druppels chloroform in een blikken trommel ver- 
dient aanbeveli geen chloroform verkrijgbaar zoo kieze men de snelst 
werkende hoii 
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V. Mocht het dier wanneer het gebracht wordt reeds koud of verstijfd 
zijn, dan verrichte men toch de operatie, maar beware de baarmoeder on- 
B in alcohol pn niet in pikrinezwavelzuur) en ode daarvan 
aanteeken: 

Zooda En, Bee 3 is voor microscopische drent minder geschikt, 
maar wel degelijk voor macroscopisch onderzoek bruikba 

IL. Men legt het pasgedoode dier op den rug, snijdt de buikwand overlangs 
open, en schuift de ingewanden op. jan me Doner: sen dat de endeldarm 
in de diepte, de pisblaas meer na tusschen 
beiden in gelegen is. Deze laatste eg meestal een % vorm. Deze vorm 
gaat verloren naarmate de zwangerschap voortschrijdt. De ligging ten opzichte 
van endeldarm en ln blijft echter — ook voor de sterk gezwollen 
baarmoeder — het beste herkenningsteeken. 

VI. De baarmoeder mag, terwijl zij wordt uitgesneden 1), niet met de 

vingers worden aangevat. De vliezen waaraan zij is opgehangen, geven vol- 

doende houvast. 

VHL. Zoodra de baarmoeder vrijgekomen is, wordt zij in pikrinezwavelzuur 

gebracht. 

IX. Het pikrinezwavelzuur wordt spoedig troebel en na 10 à 15 minuten 

door versch pikrinezwavelzuur vervangen 2) 

rwêrpen moeten daarna in het pikrinezwavelzuur niet korter dan 

8 en liefst niet langer dan 24 uur blijven. Men regele dit naarmate het met 

de uren van den dag uitkomt. 

„‚ Het pikrinezwavelzuur wordt vegeteren en liefst niet — tenzij in 

geval van nood — voor de tweede maal geb 

XI. Uit het pikrinezwavelzuur worden de preparaten overgebracht in 

sterken alkohol. Desverkiezende kan daarvoor dadelijk alkohol van 90 pCt. 

ruikt worden 

XIL. Wie in het bezit is van alkohol van 70 pCt. kan de voorwerpen eerst 

daarin overbrengen, na één dag ververschen en na twee dagen door spiritus 

van 90 pCt. vervangen. 

XIII. De verzending naar Holland geschiede altijd in spiritus van 90 pCt. 

XIV. Meer dan één baarmoeder kunnen te samen in glazen buizen gesloten 

worden, waarin een met duidelijke potloodletters beschreven etiket gevoegd 

wordt, 

XV. De glazen buizen worden te zamen in stevige blikken of liever nog 

1) Een schaar of h d ige inst ten die vereischt word 

men op jacht zonder nieuwen voorraad, zoo kan deze eerste verver- 

sching achterwege blijven. Verversching geschiede dan na thuiskomst. 
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in zinken bussen verpakt, met houtwol of werk omwikkeld om ze voor 

breken te behoeden en de bussen dicht gesoldeerd 1). 

XVI. De blikken worden in een houten kist gesloten, die met stroo wordt 

aangevuld en geadresseerd: Zoölogisch Museum, Utrecht. Prof. Hubrecht. 

Deze kist kan òf direct óf door humeahionlkorst van de Koninklijke Natuur- 

kundige Vereeniging te Batavia naar Europa worden verzonden. 

XVII. Aan de inlanders kan voor het verzamelen van de dieren eene 

mede alle gemaakte of te maken ian voor gn hi enz. 

wordt vergoed, zoodra daarvan aan 

XVIII Pikrinezwavelzuur, alcohol en glaswerk on op en 

aanvrage aan de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging te Batavia, door 

deze per eerstvolgende gelegenheid den aanvrager toegezonden 

Evenzoo kan voor de sub X VII bedoelde uitgaven van bedoelde Vereeniging 

een zeker bedrag in voorschot erlangd worden 

XIX. De dieren, die ten bate van het onderzoek gedood werden, behoeven 

niet verder bewaard te worden. Wie eg ds een hoofdplaats vertoevende, 

gemakkelijk brandspiritus kan verkrijgen ze daarin bewaren en verzenden 

wil, zal zoodoende altijd aan de vorveljaid anatomische studie een dienst 

bewijzen. 

Recept voor pikrinezwavelzuur. 

1. Maak eene verzadigde oplossing van kristallijn pikrinezuur in water. 

2. Voeg bij iedere 100 vol. deelen van deze oplossing 2 vol. deelen gecon- 

centreerd zwavelzuur. 

3. Filtreer. 

4, Verdun het filtraat met drie maal dezelfde hoeveelheid water. 

NB. Om alkohol van 90 pCt. tot 70 pCt. te verdunnen voege men 3} vol. 

deel alkohol van 90 pCt, één vol. deel water. 

1) Zijn geen glazen buizen voorhanden zoo kunnen de baarmoeders onge- 

straft in zink of stevig blik worden verzonden, mits men ze met papier 

omwikkelt, vervolgens de bus met alkohol van 90 pCt. aanvult en deze met 

zorg dichtgesoldeerd worde. 

) Het schijnt mij aanbevelenswaardig ook voor volwassen mannelijke 
exemplaren der verschillende diersoorten. elad te geven, al a ser Zö 

voor het onderzoek geen waarde. 
de inlandsche verzamelaars 
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ONDERZOEK VAN HET WATER VAN EENIGE BRON- 

NEN EN MODDERWELLEN UIT DE MINAHASSA. » 

Met het oog op de mogelijke waarde voor 

____ geneeskundig gebruik, 

DOOR 

JOD. HERINGA. 

Naar aanleiding van een schrijven van den Resident van 

Menado aan den Chef over den Geneeskundigen Dienst in Ne- 

derlandsch-Indië, dd. 24 September 1890 No. 1909, bijlagen 

negen, werden in Mei 1891 in het scheikundig laboratorium 

te Batavia (Weltevreden) ontvangen 13 kisten, inhoudende 

flesschen met water in de Minahassa; ze werden ontpakt en 

de inhoud met de opgaven der negen bijlagen van gemelden 

brief vergeleken. 

Deze negen bijlagen waren beschrij vende staten en bevatteden 

129 nummers en bovendien waren in de kisten nog 11 andere 

watersoorten, alle uit de afdeeling Belang van de Minahassa. 

Van deze laatste elf watersoorten uit de afdeeling Belang waren 

de opschriften der flesschen zoo uitvoerig, dat ze in de plaats 

van eenen beschrijvenden staat konden dienen, zooals van de 

andere watersoorten was gezonden. 

Gemakshalve werden de flesschen door mij genummerd, even 

als de opgaven op de staten. Bij die nummering werd, aan 

het einde van het onderzoek, eene vergissing ontdekt, dat na- 

melijk No. 4 sloeg, niet op een bepaald nummer, maar op de 

drie volgende in het algemeen, zoodat dit nummer wegvalt en 

er dus niet 141 maar 140 soorten moesten zijn. Om verwar- 

ring te voorkomen is deze nummering echter zoo gelaten. 

In het algemeen konde gezegd worden, dat bij de en vof 
7 
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king bleek, dat het inzamelen en verpakken, voor zoo verre 

dit kan verwacht worden van menschen, die zich niet in ’t 

bijzonder met scheikundig onderzoek van minerale wateren be- 

zighouden, met zorg had plaats gehad. 

De flesschen waren halve wijn- of bierflesschen of vierkante 

jeneverflesschen. In den regel waren van iedere watersoort 

twee flesschen vol (van enkele waren één of beide gebroken), 
zoodat de hoeveelheid ontvangen water van iedere soort, voor 
zoo verre de flesschen niet gedeeltelijk met slik gevuld waren, 
bedroeg van 375 kubiek centimeter tot 3 liter. 

Van de flesschen waren enkele met eene kurk, de meeste met 
eene prop van Kirai (de middennerf der bladeren van Metroxylon 

sagus RorrB.) gesloten en daarover was roode lak of hars gedaan. 
Door het breken van enkele flesschen waren de etiquetten 

van andere soms zoo beschadigd, dat ze niet meer te lezen 
waren en de inhoud daardoor zonder waarde. Dientengevolge 
konden de nummers: 9, 28, 49, 50, 53, 73, 79, 80, 83, 85 en 
89 niet onderzocht worden, zoodat er 129 watersoorten tot 
onderzoek overbleven. | 

Zoodra andere werkzaamheden dit toelieten, dat is in Mei 
1891, werd met het onderzoek aangevangen en voortgezet 
als niet andere dringender bezigheden het verhinderden. Om 
zelf een goed overzicht te hebben van het geheel en zeker te 
zijn dat bij het qualitatief onderzoek alle reactie’s zooveel mo- 
gelijk op dezelfde wijze geschiedden, en zoo doende ook eenen 
indruk te behouden van de verhouding der bestanddeelen van 
de minerale wateren in de Minahassa in het algemeen, werd 
het geheele onderzoek door mij persoonlijk alleen verricht. 

Het zal wel overbodig zijn te herinneren, dat voor een streng 
wetenschappelijk quantitatief onderzoek de hoeveelheden ont- 
vangen water veel te gering waren en de wijze van inzame- 
ling van de watersoorten niet genoeg waarborg opleverde voor 
een in alle opzichten juist quantitatief onderzoek. 

De resultaten door mij verkregen zoude ik die van een 
voorloopig onderzoek willen noemen. 
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INLEIDING. 

Van bijna alle de watersoorten werd opgegeven, dat zij eene 
hoogere temperatuur hadden dan die der omgevende lucht. 
Soms slechts enkele graden Celsius er mede verschillend, soms 
echter kokend heet aan de bron. 

Vele bronnen vormen modderwellen, zoodat met het water 
eene groote hoeveelheid slik werd gezonden; andere leverden 
in hunne bestanddeelen niet veel meer dan die van gewoon 
drinkwater, maar komen toch als warm water in de vrije na- 
tuur aan den dag; zij komen dus waarschijnlijk uit grootere 
diepten, zooals met het sedert eenige jaren op vele plaatsen 
van Java door boren verkregen Artesisch water het geval is, 
dat bijv. te Weltevreden aan de hydranten nog tot 36° C, 
warmte heeft ook wanneer de luchttemperatuur niet meer dan 
25° à 27° C. bedraagt. 

in het algemeen kunnen de ontvangen watersoorten minerale 
wateren worden genoemd en de toenmalige Resident van Me- 
nado, de Heer M. C. E‚ SrAkKMAN meende te recht, dat het 
mogelijk was, dat er onder konden zijn, die voor geneeskundig 
gebruik waarde hebben. 

De waarde van de minerale wateren in Nederlandsch- 

Oost-Indië voor de geneeskunde. 

Hoe belangrijk het voorkomen van minerale wateren van 
onderscheiden aard en samenstelling in Nederlandsch-Oost- 
Indië mij ook voorkomt, vooral met het oog op de kennis 
der geologische gesteldheid van den bodem in het uitgestrekte 
gebied, dat in het zuid-oostelijk deel van de Aziatische eilan- 

den onder de Nederlandsche heerschappij behoort, zoo kan ik 

mij niet voorstellen, dat in de eerste decenniën, om niet van 

langer tijd te spreken, er op geneeskundig gebied nut van 

getrokken zoude kunnen worden in dien zin, dat men met 

het oog op het gebruik, dat door zieken van het water aan 
de bron zoude behooren gemaakt te worden, er gezondheids- 
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etablissementen, zoogenaamde badplaatsen (Kurorten), oprichten 

kan, die de kosten maar eenigszins zouden loonen. 

Waartoe dienen toch die gezondheids-etablissementen? Een 

baddokter zal u misschien antwoorden „om door het drinken 

„van of baden in het heilzame bronwater u van uwe kwalen 

„te genezen” — Ziet men dikke boeken in, die daarover-han- _ 

delen, bijvoorbeeld Dr. H. Herrrrt's Handbuch der Balneo- 

therapie (1), dan vindt men daarin een onnoemelijk aantal 

kwalen, die, al naar hunnen aard, aan deze of gene der vele 

Kurorten in Duitschland of Oostenrijk kunnen genezen worden. 

In het genoemde werk wordt in de „Binleitung”’ er echter al 

op gewezen, dat de tijd voorbij is, waarin men meende aan 

ieder minimaal buitengewoon bestanddeel van een bronwater eene 

bijzondere geneeskracht te mogen toeschrijven, en dat het kli- 

maat der plaats, waar eene bron voorkomt, ook een machtige 

factor tot genezing is, zoodat dezelfde ziekten aan zeer ver- 

schillende bronnen tot herstel kunnen komen en omgekeerd aan 

dezelfde bron zeer verschillende ziektetoestanden met gewenscht 
gevolg kunnen behandeld worden. 

In het algemeen vindt de plaatsing van menigen zieke 
onder ter genezing gunstiger omstandigheden, in het gaan naar 
de zoogenaamde badplaatsen hare toepassing. Die gunstiger 
omstandigheden bestaan niet in de voornaamste plaats in het 
kunnen drinken van of baden in het ter plaatse aanwezige 
heilzame bronwater. Zij bestaan veeleer in het onttrekken van 
den lijder: aan de duffe stadslucht, waarin hij leeft; aan den 
vermoeienden arbeid van lichaam en geest, waaraan hij gebon- 
den is; aan eene omgeving van menschen, die zijn reeds ge- 
prikkeld zenuwgestel telkens op nieuw aandoen; aan eene wo- 
ning, die eene goede behandeling van zijnen ziektetoestand 
niet toelaat; aan een voor hem ongunstig klimaat; aan de 
streek, die door malaria of andere infeetieven is besmet, enz. enz. 

Zoo ben ik dan van oordeel, dat de rijke man, die zich op 

(4) Dr, H, Herrrr’s Handbuch der Balneotherapie,. Herausgegeben 

von Dr, Geore TuireNius, Neunte Auflage, Berlin 1882, Verlag von 
Auvausrt HiRscHwaLD 
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eene gezonde buitenplaats in een voor hem geschikt klimaat 
kan terug trekken, zich daar van goede geneeskundige hulp 
van eenen lijfarts kan voorzien en zijne woning er kan in- 

richten zóó, dat er alle mogelijke inrichtingen voor de hem 

passende geneeskundige behandeling kunnen gemaakt worden, 

als zij er zich tevens de hem passende afleiding kan verschaf- 

fen, slechts bij hooge uitzondering of wel in ’t geheel niet eene 

bepaalde badplaats ter genezing zal behoeven. Het zoogenaam- 

de staal, het arsenicum, jodium of lithium of wat het zij, waar- 

door de bestanddeelen van een of ander bronwater zijn on- 

derscheiden en dat in zijn bepaald ziektegeval genezing zoude 

moeten aanbrengen, kan hem wel op andere wijze als juist aan 

deze of gene bron worden toegediend. 

__Doch de gestelde eischen zijn zóó, dat die niet gemakkelijk 

te vervullen zijn, en deze of gene badplaats is voor den eenen 

of anderen lijder, in verband met het daar heeschende klimaat 

en de omgevende natuur, om zoo te zeggen geknipt. En 

even als menige belangrijke operatie beter resultaat kan heb- 

ben in de daartoe expresselijk ingerichte operatie-kamer in 

een groot ziekenhuis, en de scheikundige voor zijne onder- 

zoekingen een wel ingericht laboratorium voor zijnen arbeid 

verkiest boven zijne woonkamer, zoo vindt ook menige zieke 

in een gezondheids-etablissement alle omstandigheden voor zijn 

herstel gunstiger, dan in zijn eigen tehuis. 

Dat, met het oog op het gezegde, het noord-oostelijk uit- 

einde van het eiland Celebes, nagenoeg onder den evenaar ge- 

legen, met geen hoogere bergen dan een enkele van 2000 meter, 

de Klabat, die dan nog in een weinig bekend en moeielijk te 

bereiken oord gelegen is, niet de gewenschte streek is om er 

voor Nederlandsch-Oost-Indië gezondheids-etablissementen op te 

richten, is mijns inziens duidelijk. — Het eiland Java, midden 

in onzen archipel gelegen, met zeer verschillende berghoogten, 

en waar het meerendeel der Europeanen van Nederlandsch- 

Indië verblijf houdt, is daartoe veeleer aangewezen. Wil men 

toch gezondheids-etablissementen oprichten in den zin, dat ze 

de in Midden-Europa voorkomende zouden kunnen vervangen, 
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zoo moeten dit ook min of meer lustoorden zijn en zouden 
daar groote kosten niet aan gespaard moeten worden. Ik mag 
hier herhalen wat ik eenmaal schreef: (1) „Men vergete echter 

„niet, dat de omgeving eener Europeesche badplaats ook een 

„groote factor tot genezing der werkelijke of denkbeeldige kwa- 

„len is. Dezelfde Europeaan, die te Wiesbaden genezing zal 

„vinden, zoude zich bij eene minerale bron op Java” (en deste 

eer nog in de Minahassa) „van gelijk gehalte als op de eerst- 

„genoemde plaats het mineraalwater is, dood kniezen.’”’ 
En verder voor wat den inlander betreft. „De merkwaardige 

„voorbeelden van genezing van inlanders, vooral van huid- 
„ziekten, die van menige bron op Java” (ec. q. in de Minahassa) 
„worden aangehaald, mogen waar zijn, daar staat tegenover, 
„dat het voor de meeste huidziekten niet noodig is bronwaarts 
„te trekken, maar ieder geneesheer u uit de naastbij gelegen 
„apotheek het geneesmiddel zal voorschrijven. Bovendien, om 
„de vermaardheid van eene bron bij de inlanders kan men 
„geene bron exploiteeren, want zij missen immers de middelen 
„om daar door hunne levenswijze de plaats te doen bloeien. Men 
„late hun, zoolang hen in massa nòg degelijke geneeskundige 
„hulp ontbreekt (en dit zal zeker nog lang duren), op die een- 
„voudige wijze gebruik maken van die bronnen, zooals zij dit 
„zelf meenen dat goed is. 

Voor zieke inlandsche militairen of gestraften blijven dan ook 
in verband met het voorgaande de bestaande gezondheids-eta- 
blissementen op Java en Sumatra dan wel de hospitalen aan- 
gewezen. 

Doch voert men niet de zieken naar het water, men zoude 
het water naar de zieken kunnen voeren. 

Ofschoon uit de „Besluiten”, door mij uit mijn onderzoek van 
de minerale wateren uit de Minahassa getrokken, te zien is, 
dat degene, die om den aard en de betrekkelijk groote hoeveel- 
heid hunner vaste bestanddeelen belangrijk zouden kunnen zijn, 

(1) Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch: Indië 
dl, XXXVI, bladz, 514, 
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meestal een zuur karakter hebben (in den zin van veel vrij 
of aan iĳzeroxyde en aluinaarde gebonden zwavelzuur), zoo kan 
bij nader onderzoek ook wel blijken, dat er bij zijn die zooge- 
naamde staalwateren zijn, die dubbel-koolzuur ijzeroxydule op- 
gelost houden. 

Men heeft sedert eeuwen aan die staalwateren en zoogenaamd 
staal in de Europeesche geneeskunde groote waarde gehecht. 
Ik mag die waarde niet beoordeelen, maar uit het feit, dat ik 
in Indië nimmer zulk een staalwater heb zien voorschrijven, 
en dat de apotheek minstens een dozijn verschillende zooge- 
naamde staalpraeparaten bevat, komt mij het inzamelen en ver- 
zenden van zulk staalwater voor geneeskundig gebruik in Oost- 
Indië onnoodig voor. 

Belang van het scheikundig onderzoek der 
minerale wateren wit de Minahassa. 

Blijkt uit het voorgaande, dat ik mij van het onderzoek 
der genoemde wateren, met het oog op toepassing in de 
geneeskunde, weinig practisch nut voorstelde, belangrijk scheen 
mij de zaak met het oog op de geologische gesteldheid van 
het land, dus uit een wetenschappelijk oogpunt. Gaarne geef 
ik toe, dat de kennis der minerale wateren van eene streek 
slechts een zeer gering onderdeel is van de geologische kennis. 
Bovendien is de uitgebreidheid die ik aan het onderzoek 
heb kunnen geven zoo gering, dat het gerust als een voor- 
loopige kennisname met den aard dier wateren kan worden 
aangemerkt. Toch meen ik een slip te hebben opgelicht van 

het gordijn, waarachter de kennis dier minerale wateren tot 

dusverre bijna geheel verborgen was. Een merkwaardig ver- 

schijnsel toch heb ik gevonden, dat namelijk van de 129 
watersoorten er 17 vrij zuur bevatten en dat deze, voor zooverre 

zij met zekerheid vrij zwavelzuur bevatten, voorkomen in 

de streek, die gelegen is in de nabijheid van de plaatsen Sarong- 

song, Kawangkoan en Langowan ten westen en zuiden van 

het meer van Tondano in het westelijke deel der afdeeling 
Tondano en het oostelijke deel der afdeeling Amoerang. 
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Vrij zwavelzuur houdende bronwateren worden in de 
literatuur meer opgegeven, doch zijn niet zoo algemeen ver- 
breid. In het genoemde werk van Herrrt vind ik vermeld 
dat het modderbad van Schmiedeberg in Silezië in 1000 ge- 
wichtsdeelen modder 21,5 deel zwavelzuur bevat. 

In Lerscu Hydrochemie (1) worden als vrij zwavelzuur 
bevattende wateren op bladz. 282 en 283 vermeld: 1e on- 
deraardsch water in de Steenzoutgroeven van ‘Wieliezka 
(hierin ook vrij zoutzuur); 2e Grubenwasser van Amaliënbad 
te Königshütte (R. Bz. Oppeln); 3e het Rio genoemde water 
van de iĳzergroeven op het eiland Elba; 4° Acqua di vigneria 
op Elba en nog andere op hetzelfde eiland. Verder in 
Amerika: 5° eene bron nabij het Ontario-meer in Canada te 
Tuscarora en 6° de Alabama Oak Orchard acid spring (graafschap 
Genesee nabij Medina). Verder heeft men de Rio of Gran 
Vinagre, verderop Rio Pasambio op Pusambio genaamd, in 
Nieuw Granada, ontspringende op den vulkaan Puracé en in 
Nieuw-Granada de bron Parama de Ruiz, die op den Ruiz 
ontspringt; ook nog op het eiland Mylos en meer andere. 

Ook op Java komen zulke vrij zwavelzuurhoudende bron- 
nen voor. 

In het „Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië” 
komt in dl. XLVII, bladz. 576, eene mededeeling voor, gedaan 
door den Heer JANSSEN VAN RAA in de vergadering der 
Directie van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in 
Nederlandsch-Indië op den 14 April 1887, dat de Heer 
Neugaus, 1° Laborant bij het scheikundig laboratorium te 
Batavia, in het water van Ajer Wierah (Kwala Ranorandang) 
in den weg van Tomohon naar Sonder op de grens der af- 
deelingen Amoerang en Tondano (Res. Menado), dus in dezelfde 
streek waar de door mij onderzochte vrij zuur bevattende 
wateren voorkomen, ook vrij zwavelzuur had gevonden. Het 
was het water van een riviertje, bevatte en dus slechts weinig 

(1) Hydrochemie oder Handbuch der Chemie der natürlichen Wässer 
von Dr. B, M. Lerscn, Berlin 1864, 
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vaste stof, bij 160° C. gedroogd 0,2800 gram per liter, wat 
na gloeiing nog slechts 0,1820 gram bedroeg. Aan vrij zwa- 
velzuur bevatte het per liter 0,0479 gram. 

Dit was niet veel, doch het water rook sterk naar zwavel- 
waterstof, en waarschijnlijk was dus, in dit zeer weinig vaste 
stof bevattende water, een deel van het zwavelzuur gedurende 
het tijdsverloop van de inzameling in de Minahassa tot aan 
den aanvang van het onderzoek te Batavia in zwavelwaterstof 
omgezet. Dat het vrije zwavelzuur niet denkbeeldig was, had, 
volgens de mededeeling, de ondervinding geleerd, daar de mid- 
dellijn der ijzeren palen van het stroomjuk eener brug binnen 
ongeveer een jaar tijds door den invloed van dat water 0,03 
M. was afgenomen. De oorspronkelijke middellijn was 0,127 
M. geweest. 

Ongelukkig is het mij gezonden water van het meer Linow, 
dat het dichtst bij de opgegeven plaats gelegen is, door breken 
verloren gegaan, zoodat het water er van door mij niet is on- 
derzocht kunnen worden. Daar het in den beschrijvenden 
staat (n°. 50) echter wordt opgegeven zeer vischrijk te zijn, is 
het niet waarschijnlijk, dat het vrij zwavelzuur bevat, evenmin 
als het riviertje Ajer Merah, waarin het zijne uitwatering 
heeft. 

Op de kaart van VAN MUsscHENBROEK vind ik Ajer Wierah 
(Kwala Ranorandang) niet vermeld, wel vind ik er een onbe- 
noemd meertje in het onder-district Sarongsong, dat waarschijn- 
lijk het onder ne. 67 vermelde Rano Koelo is, vrij zuur bevat 
en met een onbenoemd riviertje gemeenschap heeft; denkelijk 
is dit Ajer Wierah (Kwala Ranorandang) door den Heer JANs- 

SEN VAN RAA genoemd. 

Literatuur over minerale wateren in de Minahassa. 

Wat ik verder vind omtrent minerale wateren in de Mina- 

hassa in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 

is het volgende. 
In dl. XXXVII, bladz. 157 (anno 1878) geeft Dr. A. B. 

Meiser de resultaten van het onderzoek van vijf watersoorten 
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uit de Minahassa, door hem ingezameld en onderzocht door 

Prof. Lupwia te Weenen. Daaronder komt voor het water 

van een meer Lino, waarschijnlijk hetzelfde, dat op de kaart 

Linow heet. In het water van dat meer werd zwavelwater- 

stof enkel qualitatief aangetoond nadat het jaren in de flesch 

was bewaard. 

De resultaten der quantitatieve analyse waren de volge 

per 1000 deelen water: 

EERE vee ANU0DD 

NE ee Ar UESGE 
MSO Oek 

Kiezelzuur. „ 0,15800 
she en piparde (imaardo) . 0,01530 

Kalk Ee en 000040 
war en 

BAE ON MERGE En ee UCL 

Totaal 0,46226 grm. 

In aanmerking nemende de geringe hoeveelheden zwavel- 
zuur en zoutzuur tegenover veel koolzuur, kan in dit water 
geen vrij zwavelzuur aanwezig zijn, maar was wel alles aan 
de betrekkelijk groote hoeveelheid kalk gebonden. 

In dl. VI, bladz. 369 (anno 1854) komt voor eene mede- 
deeling van den Resident van Menado, den heer JANSEN, aan 
den Heer S. H. De Lane, dat de voornaamste mineraalwa- 
terbronnen in de Minahassa zijn: 

1° die nabij Langowan, door de inlanders Passo geheeten ; 
2° die bij Kakas aan het meer van Tondano, Passo Bere- 

wokan genaamd; 
3° die nabij Rembokan, bekend onder den naam van Passo 

Welong ; 
‘4° die nabij de negorij Tatawang, tusschen Tomohon en 

Tondano, welke men Passo Joekoeloh noemt. 
De Resident zond van de tweede zes, en van de andere elk 

vier kruiken water, doch het blijkt niet uit de latere deelen 
van het tijdschrift dat dit water ooit onderzocht is. 
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Met het 3° zijn blijkbaar de bronnen ne. 83 en 84 van 
mijnen staat bedoeld. Welke de onder 1°, 2° en 4° genoem- 
de zijn is onzeker. 

Den 25e November 1858 werd in eene vergadering van het 
bestuur der Natuurkundige Vereeniging in N. LI. (dl. XVI, 
bladz. 356) besloten eene circulaire te zenden aan de Hoofden 
van gewestelijk bestuur om opgaven te mogen ontvangen van 
minerale bronnen, in de door hen bestuurde gewesten voor- 
komende; in de vergadering van den 23° December daaraan 
volgende deelde de Secretaris mede, dat bedoelde circulaire ver- 
zonden was en tal van antwoorden werden daarop ontvangen. Het 
XX° deel (bladz. 146) van het tijdschrift der vereeniging bevat 
van meer genoemden Resident van Menado, JANSEN, eene opgave 
dd. 30 Maart 1859 van 61 minerale bronnen, in de Minahassa 
voorkomende, Velen worden gezegd te zijn zwavelbronnen en 
door de bevolking gebruikt te worden door er in of mede te 
baden tot genezing van huidziekten. Van nader onderzoek, 
naar aanleiding van die opgave, blijkt niets uit het Natuurkundig 
Tijdschrift van N. 1. In de opgave wordt niets vermeld van 
zure bronnen of staalwateren. 

Van mijne lijst komen met de door Resident JANseN vermelde 
bronnen overeen de N". 8, 9, 14, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
83, 35, 37, 38, 40, 45, 54, 56, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 
79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,87, 102, 103, 104 en 131 —136, te zamen 
44 nummers. Het is uit de opgaven van de jaren 1859 en 1890 

niet altijd duidelijk op te maken, o. a, door het verschil in spel- 

ling der plaatsnamen, of men al of niet met een en dezelfde 

bron te doen heeft, zoodat, ofschoon de opgave van het aantal 

in 1890 ruim het dubbele is van dat in 1859, er onder het 

laatste nog 17 overblijven, waarvan niet zeker kon gezegd worden, 

dat ze ook onder de opgave van 1890 voorkomen; ja, van eenige 

kan met zeer groote waarschijnlijkheid worden aangenomen, 

dat ze niet in de laatste lijst vermeld zijn. Het hangt er nu 

maar van af, of die eerste opgave al of niet geheel juist is. 

Vreemd zoude het intusschen niet zijn, indien er in de 

Minahassa nog meer warme bronnen voorkwamen, dan waarvan 
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het water in 1890 werd verzameld. Zien wij toch op de kaart 
van de Minahassa, dan valt het op, dat van die streken, waar 
ook de plaatsnamen schaarsch zijn, dus die bij de Europeanen 
waarschijnlijk weinig bekend zijn, ook nagenoeg geene mine- 
rale wateren zijn opgezonden. Zoo bijvoorbeeld: van de streek 
ten oosten van den berg Klabat in de afdeeling Kema; het 
gedeelte der afdeeling Tondano ten oosten van het meer van 
dien naam; het deel van het district Tombariri ten westen 
van de rivier Rano-wangko; het westelijk gedeelte van de 
afdeeling Amoerang, terwijl uit de groote afdeeling Belang 
slechts elf soorten uit eene beperkte streek worden opgegeven. 

Het blĳkt verder niet, dat, naar aanleiding van de in het 
jaar 1859 gedane opgave van het voorkomen van minerale 
wateren in de Minahassa, eenig onderzoek daarvan heeft plaats 
gehad. 

In dl. XXIX, bladz. 146 (anno 1867) deelt H. Von Rosex- 
BERG het onderzoek mede, door J.C. BERNELOT Moens gedaan, 
van het water eener bron, gelegen ongeveer twee paal westelijk 
van de negorijen Passo en Punassen op de grens van de dis- 
tricten Kakas, Rembokkan en Kawangkoan, en Koemaloko 
(van „koem” water en „aloko” oprijzen) genaamd. Een koud 
drinkbaar water bevattend beekje Toetoeasen valt in de kom, 
waar het water opborrelt. V. RoseNperG verhaalt, dat hij de 
eerste Europeaan was, die de bron bezocht. „Als in den re- 
„gentijd van November tot Maart er een ruime toevoer van 
„water uit het beekje is, wordt het water op onregelmatige 
„tijdstippen, soms tienmaal en meer in de 24 uren, met geweld 
„opgespoten, dikwerf ter hoogte van 40 voet en meer. Men 
„heeft dan een beeld in ’tklein der Yslandsche Geiser, wel 
„is waar veel minder grootsch, doch evenwel indrukwekkend.’ 
V. RosenBerG zegt verder: „De onregelmatig ronde, de wel 
„omsluikende kom, heeft een middellijn van ongeveer 9 meter. 
„Aan den noordkant dezer kom borrelt het water uit den grond 
„in kokend heeten 1) toestand, vooral in den morgen- en avond- 
„Stond dikke dampen uitstootende, waarvan een reeds op eenigen 
„f) Door mij gecursiveerd. 
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„afstand te bespeuren reuk van zwavelwaterstof den aard te 
„kennen geeft.” 

De bron is blijkbaar die onder mijn nummer 27 vermeld. 
De Dr. Djawa, die het water verzamelde, geeft als temperatuur 
op 42° R. (525° C.). Uit mijne, uit het scheikundig onder- 
zoek getrokken, besluiten zal men zien, dat ik twijfel of het 
door mij ontvangen water wel van de aangegeven plaats af- 
komstig is. Moers vond 0,25 grm. vaste stof per liter, ik 
0.1467 erm., een verschil dat echter ook aan den meerderen 
toevloed van water in de kom uit het beekje Toetoeasen kan 
geweten worden. De bron schijnt in allen gevalle meer merk- 
waardig te zijn om het belangrijke natuurverschijnsel, dat men 
er waarneemt, dan wegens geneeskrachtige werking, waarvan 
in den beschrijvenden staat trouwens ook geen sprakeis. De 
zwavelwaterstof-reuk, dien Moens wèl, ik niet, aan ’t water 
waarnam, kan in het eerste geval door ontleding zijn veroor- 
zaakt. Den reuk naar zwavelwaterstofgas, dien Von ROSENBERG 
bij de bron waarnam, verklaar ik dan zooals in mijne „Beslui- 
ten” sub ne. 39. 

In dl XXXII, bladz. 194 (anno 1871) beschrijft B. POLAK 
het onderzoek van water uit eene warme bron aan den kant 
van de rivier Moinit, op een afstand van 6—10 vademen van 
den zeeoever, in de afdeeling Amoerang, en ook van het water 
uit de rivier Moinit. Het water werd verzameld door den 
toenmaligen Controleur der 2° klasse F., S, A. De Crerq, vroe- 

ger Officier van gezondheid. Zijne beschrijving en waarne- 

mingen doen dus eene groote mate van juistheid onderstellen. 

De nabijheid der zee, het groote chloornatrium gehalte (11,4738 

grm. per liter), alsmede eene hoeveelheid per liter van 0,9077 

grm. chloormagnesium en 0,8752 zwavelzure kalk tegenover 

slechts 0,2627 grm. koolzure kalk en 0,1569 grm. koolzure 

magnesia met sporen van jodium en iĳzeroxydule, doen ver- 

menging met zeewater onderstellen. 
Het water der bronnen Paso Moinit komt op mijne lijst 

onder n°“. 122124 voor. Nummer 124 komt ongeveer met 

het bronwater dat B, Porak onderzocht overeen. 
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De scheikundige analyses leverden per liter water: 

ERINGA. POLAK. 

Vaste stof op 100° C. gedroogd. grm. 15,0128 -— 

id. „140° 0, e n= 14,3476 

Chloor s 8.— 1,9740 

Zwavelzuur (SO) 0,454 0,4560 

Nummer 122 en 125 leverden mij respectievelijk 23,7547 

en 24,49 grm. op 100° C. gedroogde vaste stof per liter. Daar 

bij n°. 122 op de beschrijvende lijst is aangeteekend, dat de 

bron bij vloed onder het zeewater staat en de Heer De CrLERQ 

„op 6—10 vademen van den zeeoever op vier verschillende 

„plaatsen water tusschen het zeezand uit den grond zag op- 
„borrelen” is het duidelijk, dat de bronnen met zeewater ge- 
mengd water leveren en dus, al naar de omstandigheden zich 
wijzigen, een grooter gehalte aan vaste stof, dat van zeewater 

naderend, kan voorkomen. 

Het gehalte aan 12 en 12,5 gram chloor en 1 en 1,1 gram 
zwavelzuur (SO,) per liter in n°“. 122 en 123 duidt er ook op. 

In dl XXXVII, bladz. 157 (anno 1878) geeft Dr. A. B. 

Meier, behalve het reeds behandelde resultaat van het onder- 
zoek van Prof. Lupwie te Weenen van het water van het 
meer Lino (Linow ?) nog den uitslag van het scheikundig on- 
derzoek van vier andere watersoorten, door hem in het jaar 
1871 in de Minahassa verzameld en door denzelfden Hooglee- 
raar verricht, namelijk van Tangari, Rembokan, Tataäran en 
Langowan. 

De namen Tangari en Langowan zijn te en dan dat 
ik daaruit kan opmaken welke bron bedoeld i 

Nabij de negorij Rembokan liggen de an door mij ge- 
nummerd 83, 84 en 87. ‚Nr, 83 werd niet onderzocht, N°. 84 
leverde mij 0,4960 grm. vaste stof per liter, N°. 87 0,4040 
grm.; Prof. Lupwie vond totaal anorganische stoffen per liter 
0,37159 grm. bestaande uit de gewone in water voorkomende 
bestanddeelen. 

Bronnen nabij Tataäran in het onder-district Tomohon zijn 
door mij vermeld onder n"*. 37 en 38 en eene nabij Tataäran 
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in het district Tondano-toelijang onder n". 45. Prof. Lupwia 
vond als totaal der anorganische stoffen per liter 0,86645 grm. 

Nr. 37 leverde mij 0,8920, nr". 38 0,7860, n°. 45 0,5980 grm. 
op 100° C, gedroogde vaste stof per liter. Het zoude dus n°. 37 
kunnen zijn dat Prof. Lupwie onderzocht heeft, doch verschil- 
len in chloor- en zwavelzuur-gehalte maken dit onzeker. 

In mijne uit de analytische resultaten getrokken besluiten zal 

men zien, dat geen der drie watersoorten mij belangrijk voor- 
komt, zoodat het geen waarde heeft langer bij de analyses 

stil te staan. 
Alleen moet nog opgemerkt worden, dat noch de analyse 

van Professor Lupwie, noch die van mij zwavel waterstof hebben 

aangetoond. Dr. FR. ScHNEIDER (1) deed echter mededeeling 
van een meer Tataäran op het eiland Celebes in de Minahassa 
nabij T'ondano, dat zwavelcaleium bevat. Waarschijnlijk ver- 
giste schrijver zichen is er slechts sprake van een gehalte aan 

zwavelzure kalk, wat bij het oude chemische teekenschrift der 

mineralogen slechts door eenige punten van zwavelcaleium ver- 

schilt. Deze onderstelling wordt des te waarschijnlijker daar 

schrijver iets verder (bladz. 9 en 12) ook vermeldt, dat de 

bron van Lariki op Amboina zwavelalkaliën bevat, terwijl de 

analyse op bladz. 13 slechts zwavelzure kalk vermeldt. 

Er is op de kaart van VAN MUSsCHENBROEK geen meer van 

Tataäran te vinden. 

Ook BLrrKEr (2) spreekt wel van meerdere warme bronnen 

bij Tataäran, doch niet van een meer. Hij zegt van deze 

bronnen: „Zij bezitten waarschijnlijk geene bestanddeelen, die 

„haar water van eenig belangrijk geneeskundig nut kunnen 

„doen zijn.” 
Andere opgaven van scheikundige onderzoekingen van mine- 

rale wateren uit de Minahassa zijn mij niet bekend. 

(1) Bijbladeren van het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genoot- 

nn gevestigd te Amsterdam, Nr. 7, Geographische verspreiding der 

minerale pen in den gen Indischen Archipel door Dr. FR. SCHNEIDER, 

88 — — Bladz. 

(2) Jh LEEKER. Reis ne de Minahassa en den Molukschen Archipel. 

Batavia, 1856, — de DI, bladz, 88. 
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BESCHRIJVENDE STAAT DER MINERALE EN WARME BRONNEN, 

MODDERWELLEN EN MEREN UIT DE MINAHASSA, WAAR- 
VAN HET WATER VOOR SCHEIKUNDIG ONDERZOEK 

WERD OPGEZONDEN. 

Afdeeling : MeNapo. 

N°, 1. Modderwel Ranopasso. 

Op de hoofdplaats Menado ligt-in de kampong Ticala een 
meertje genaamd Ranopasso, grootendeels met modder gevuld. 
Op verschillende plaatsen in het meertje borrelt uit de modder 
water op, waaruit blijkt, dat er meerdere bronnen zijn, waaruit 
dit meertje ontstaat. 

Het meertje heeft geene afwatering, de omliggende grond is 
moerassig. 

Het water is eenigszins troebel, kleurloos en smakeloos en 

heeft een temperatuur van 83° F. Volgens verklaring der 
bevolking zouden eenige der bronnen, die het meer van water 

voorzien, warm zijn en eeuige koud. Naar die warme bronnen 
zou het Ranopasso (warm water) heeten, hoewel de temperatuur 
van het water in het meertje niet hoog is. Geneeskundig wordt 
dit water niet gebruikt, de grond, waar het ligt, is trouwens 
geen a terrein, maar eigendom van de amilie PAEPKE. 

N°, 2. Bron Aki Maiha. 

Daar waar de Menadorivier langs de kampong Singkil loopt 
ligt in het noordelijke oeverzand van die rivier een warme 
bron, genaamd Aki Maiha; slechts bij laag water is deze bron 
zichtbaar. Bij hoog water en bij vloed blijft zij onder het 

niveau van de rivier; zij is namelijk slechts + 50 meter van 

het zeestrand verwijderd, waardoor bij vloed het bronwater met 

zeewater wordt vermengd. 

Bij laag water en bij eb vormt het water uit deze bron een 

plas, die door een beekje in de Menadorivier afwatert. 
Het water is kleurloos, reukeloos en heett een zoutachtigen 

smaak van wege het invloeiende zeewater. De temperatuur 
is 100° F., van daar de naam Aki Maiha, welke in de Bantische 

id 
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taal warm water beteekent. Deze bron wordt veel gebruikt 
om te mandiën, evenwel niet geneeskundig; zelfs wordt beweerd 
dat personen, die er gebaad hebben, ziek zijn geworden en er 
gezwollen beenen van hebben gekregen. 

N°. 3. Bron Ranopasso. 

Ongeveer 1!/, paal ten O. N. O. van Lotta ligt op een 
hoogte van 600 voet boven de zee de bron Ranopasso. Deze 
bron ligt tegen de oostelijke helling van den berg Tatatahan 
in een dicht begroeid bosch; het water borrelt bij korte tusschen- 
poozen uit den zanderigen bodem op, afwisselend op verschillende 
plaatsen, en stroomt door het beekje de Ranopasso naar het 
oostelijk gelegen dal, waar het in de rivier de Sario valt. 
Het water is geheel kleurloos en helder, zoodat de bodem van 
de bron duidelijk zichtbaar is, verder is het reukeloos en 
smakeloos en had tijdens de opname (1 uur ’s namiddags) eene 
temperatuur van 86° F. Volgens berichten der bevolking 
is de temperatuur ’s morgens vroeg hooger, van daar de naam 

Ranopasso (warm water). De oorzaak hiervan zal waarschijnlijk 
wel zijn, dat ’s morgens vroeg de buitenlucht kouder is dan 
86° en bedoeld water daardoor op het gevoel warmer is. De 
bevolking gebruikt het water alleen als drinkwater. 

N°. 4. Sambe- Sambejan-bronnen 

In het dal tusschen het gebergte Sambe-Sambejan ten noorden 
en het Woloan-gebergte ten zuiden, welk dal van oost naar 
west doorsneden wordt door de rivier Ranowangko, liggen ten 
noorden dezer rivier drie bronnen, welke alle drie den naam 
Sambe-Sambejan dragen. Bedoelde bronnen liggen op een afstand 
van ongeveer 2 paal W. Z. W. van Kakas-kakassan op een 
hoogte van 1900 voet boven de zee te midden van sawah’s. 

N°. 5. Bron Sambe-Sambejan-Zuid. 

Het water van de zuidelijke bron Sambe-Sambejan ontspringt 
tusschen een paar steenen en stroomt zuidwestwaarts door de 
beek de Sasah in de rivier Ranowangko; het is kleurloos, 
smaakt ijzerachtig, heeft een lichten zwavelreuk en een tem- 

8k 
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peratuur van 110° F. Lijders aan koorts en gezwollen beenen 

maken veel gebruik van deze bron, volgens geloofwaardige 

berichten met goed gevolg. 

N°. 6. Sambe-Sambejan-.Noord. 

De noordelijk gelegen bron Sambe-Sambejan ligt tegen de 

zuidelijke helling van het gebergte van dien naam. Uit een 

modderachtigen bodem borrelt het water op een bassin, waar- 

uit het door middel van een pantjoeran in een lager gelegen 

bassin stroomt. Dit laatste bassin heeft uitwatering in de 

beek Sasah. Het water is kleurloos, heeft een ijzersmaak, een 

geringe zwavellucht en een temperatuur van 110° F. 
Deze bron wordt zeer veel gebruikt, zoowel door Europeanen 

als door Inlanders, speciaal tegen beri-beri, gezwollen beenen en 

open wonden. Wanneer de ziekte niet te veel verouderd is, 

geneest zij gewoonlijk door het mandiën onder de vermelde 

pantjoeran. f 

N°, 7. Sambe-Sambejan-Oost. 

Op korten afstand ten oosten van laatstgenoemde bron ligt 

de derde bron Sambe Sambejan omringd door sawahs. 
et water is troebel en ontspringt op den bodem van een 

klein meertje; overigens is het kleurloos, heeft een ijzersmaak, 

een lichten reuk naar zwavel en op de plaats, waar het opborrelt, 
een temperatuur van 110° F; op andere plaatsen is de tem- 
peratuur lager, doordat het vermengd is met het koude water 
uit de omringende sawah’s, dat hier en daar door de dijkjes 
in het meertje siepelt. Geneeskundig wordt het water niet 

aangewend, waarschijnlijk omdat het moeielijker te bereiken 
is dan dat der beide andere bronnen Sambe-Sambejan en om- 
dat het water dezer beide bronnen niet met sawah-water is 
vermengd. 

N°, 8. Tato-bronnen. 

Tegen de noordelijke helling van het Woloan-gebergte liggen 
op een afstand van 11/, paal N. O.-waarts van Woloan op een 
hoogte van 2000 voet boven de zee twee bronnen vlak naast 
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elkaar te midden van licht struikgewas. Beide dragen den 
naam Tato, de westelijke bron ontspringt op een klein plateau 
uit een modderachtigen bodem en vindt zijne uitwatering in 
de beek Tato, die N. N. W.-waarts loopt en in de rivier de 

Kanowangko valt. De oostelijke bron, op ongeveer 10 pas van 
de westelijke, ontspringt tusschen een paar steenen uit den 
bergwand en wordt door een pantjoeran in voormelde beek 
Tato geleid. 

Het water van beide bronnen is kleurloos, heeft een iĳzer- 
smaak, een zwavelreuk en eene temperatuur van 110° F 
Het wordt gebruikt tegen open wonden, beri-beri en gezwollen 
beenen, gewoonlijk met succes; het heeft evenwel niet zooveel 
vermaardheid als dat van de Sambe-Sambejan-bronnen. Hoogst 
waarschijnlijk hebben beide bronnen Tato ondergrondsge- 
meenschap. 

N°. 9. Bron Maäran. 

Te midden van een zwaren moddergrond ontspringt tegen 

de zuidelijke helling van den heuvel Maäran de bron van dien 
naam. Deze bron ligt 1 paal ten westen van Taratara op een 
hoogte van ongeveer 1800 voet boven de zee. Het water 
stroomt zuidwaarts door de beek Maänar in de rivier de Ra- 
_nowangko; het is kleurloos en reukeloos, de smaak is eenigszins 
ijzerachtig en de temperatuur 93° F. Het wordt door Euro- 
peanen en Inlanders gebruikt tegen gezwollen beenen en beri- 
beri, gewoonlijk met succes. 

De Aspirant-Controleur van Menado, 
(w. g.) P. Mercus Pzn. 

Afdeeling: ToNpaNo, District: LANGOWAN. 

NS 10. 

1. Een meertje met helder warm water aan den zuidelijken 

voet van den berg Tempang; de temperatuur van het water 
is 70° R. 

Ongeveer 70 meter van den oorsprong krijgt het water eene 
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temperatuur, die ’t geschikt maakt tot baden, ofschoon er weinig 
water uit het meertje wegvloeit. 

Volgens mededeeling zijn er zieken daar hersteld. 

Ne HL 

2, Een modderwel, waarvan de modder eene grauwe kleur 
heeft, aan den zuidelijken voet van den berg Tempang. De 
temperatuur is 75° R. en van die modder wordt geen gebruik 
gemaakt. 

N12 

3. Als 2. Temperatuur 45° R. 

N°, 18, 

4. Dit zijn vier bij elkander gelegen modderwellen aan 
den noordelijken voet van den Tempang. De modder, waarvan 
geen gebruik wordt gemaakt, is wit en heeft eene temperatuur 
van 60° R. 

Ne. 14. 

5. Dit zijn twee warme bronnen met helder water aan 
den zuidelijken voet van den berg Tempang. De temperatuur 
is 65° R. Deze worden benut om voedsel in te koken en 
tevens als drinkwater, van daar de naam Paäüsesien (wat 
waterscheppen beteekent), dien de bevolking er aan geeft. 

Ne. 15. 

6. Dit zijn 3 bronnen vermengd met modder aan den zui- 
delijken voet van den berg Tempang, Het water is koud en 
troebel. Er wordt geen gebruik van gemaakt. 

N° 16 

7. Elf modderwellen bij elkaar op eene plaats genaamd 
Tanakulo. Tanakulo beteekent witte aarde. Alle hebben een 
gelijke temperatuur van 60°,5 R. en de modder heeft eene 
blauwachtige kleur. 

NAE 

8. Een warme bron, ter plaatse genaamd Tanakulo, met 
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eene temperatuur van boven de 80° R. Dit water is steeds op 

kookhitte en verheft zich 2 à 3 voet boven den grond. Men 

benut de bron om er voedsel in te koken. o. m. eieren, enz. 

N°. 18, 

9. Een meer genaamd Talitep, eene warme bron, die zich 

vermengt met een koude, ongeveer ter grootte van */, bouw, 

temperatuur 35° R. Dit meer wordt veelvuldig gebruikt tot 

badplaats en vaak met succes, sommige zieken vinden er herstel. 

40 

10. Een modderwel genaamd Wontoöran, temperatuur 35° 

R., ongeveer ter grootte van 1/, tektek, eveneens op de plaats Ta- 

nakulo. De modder verheft zich hier soms tot 10 depa hoogte, 

vooral na eenige droogte. 

N° 20; 

11. Een warme bron genaamd Rano-lewo (Rano-lewo == slecht 

water), temperatuur 30° R.; het water is helder en de grootte 

+ 1/, tektek. Deze bron ligt op eene plaats genaamd Toraget. 

N° 21. 

12. Een warme bron, genaamd Rano-inkelang (Rano-inkelang 

== helder water), 40° R. op dezelfde plaats als N°. 11, grootte 

+ 1/, bouw, het water is helder. 

N°, 22. 

13. Een warme bron, genaamd Pasalinaän, rechts van den 

grooten weg naar Tompasso op dezelfde plaats alsde vorigen, tem- 

peratuur —=70° R.; het water is helder en de grootte + '/, 

waleleng. 

N°. 29 

14. 4 modderwellen van gelijke temperatuur 60j° R.; de 

modder is troebel; gelegen aan den voet van den berg Toraget. 

| De wd. Controleur van Tondano, 

(w.g.) STORTENBEKER. 
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Afdeeling : ToNpano, Onder-district: KAkAs. 

N°. 24. 

1. Een warme bron, genaamd Lelendongan (A) (beteekent : 
de plaats, waar men rondloopt) te Passo, temperatuur 41° R. 
Dit water dient als drinkwater en tevens voor zieken om er 
zich te baden. 

Een dito bron van denzelfden naam Lelendongan (B), tempe- 
ratuur 36° R. Het gebruik is ’t zelfde als bij N°. 1. 

N°. 25. 

2. Een warme bron genaamd Passo-lambot (Paso beteekent 
warm en lambot =lang) ook te Passo, temperatuur 40° R. 
wordt ook gebezigd als bad- of drinkwater. 

N°. 26. 

3. Eene warme bron, genaamd Riririr (beteekent: iets, wat 
tot bewanding dient), aan den kant van den weg tusschen 
Passo en Rembokken, temperatuur 40° R. Er wordt geen 
gebruikt van gemaakt. 

NS Dt 

4. Een warme bron met troebel modderachtig water, genaamd 
Koemaloko (beteekent: borrelen) gelegen ten westen van de 
negorij Panassen op de grens der districten Kakas, Rembokken 
en Hawangkoan; de temperatuur is 42° R. 

N° 28, 

5. Een bron genaamd Passo-omeb (beteekent: een beetje 
warm) aan den kant van den grooten weg tusschen Kakas en 
Passo, de temperatuur is 38° R., het water er van wordt op de 
sawah’s gebruikt. 

N° 29. 

6. Een warme bron genaamd Passo Inasoe (beteekent : hierin 
is vroeger een hond gevallen, waardoor de huid van zijne pooten 
wegschroeide, van daar deze naam), eveneens aan den kant 
van den grooten weg tusschen Kakas en Passo, temperatuur 
52° R., ook met dit water worden de sawahvelden besproeid. 
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N°, 30. 

7. Een bron genaamd Sinoerian (plaats, waar men iets heeft 

omgekeerd) in de buurt van de vorige; temperatuur 50° R., 

niet gebruikt. 

N°. 31 

8. Eene bron genaamd Kawilei (naam eener vrucht, de 

mangga) aan den grooten weg tusschen Kakas en Passo, tempe- 

ratuur 5i°e R., wordt eveneens voor de sawahs gebezigd. 

N°. 32. 

9. Eene bron, genaamd Kembes (naam eener vrucht, de 
djamboe), temperatuur 53° R,‚ bij de vorige en met gelijk gebruik. 

N°. 33, 

10. Eene warme bron, ane Woelilin oerekenk ied 
kolk) temperatuur 40e R. Dient ook tot 
en bevindt zich langs den grooten weg van A naar Passo. 

De waarnemend Controleur van Tondano, 
(w. g.) STORTENBEKER. 

Afdeeling: ToNpaNo, Onder-district: ToMoHoN. 

N°, 34. 

1. Eene warme bron ten westen van de negorij Kembes, 
genaamd Mahalesiep (dof geluid gevend), de temperatuur is 
15° R., het water is helder en er borrelt modder op van eene 
zwarte kleur. 

N°. 35. 

2. Eene warme bron met helder water van eene temperatuur 
van 47e R., ten noorden van de negorij Rurukan en door de 
bevolking Kujah genaamd. Mits dit water met koud water, 
dat daar in de buurt wegvloeit, wordt vermengd, is ’t een goed 
geneesmiddel als badwater voor hen, die lijden aan huidziekten. 

N° 36. 

3. Eene warme bron met helder wate van eene temperatuur 
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van 30e R., eene weinig ten noord-oosten van Rurukan 

gelegen. De bevolking noemt de bron naar de plaats Rurukan, 

gebruik als n°. 2 

nn 

4, Eene warme bron met helder water, ten zuidwesten van 

de negorij Tataäran, den naam dragende van Rano Passoe l, 

de temperatuur is 48° R. Deze bron wordt gebruikt als bad- 

plaats door zwakke lieden. Wanneer deze er geregeld baden, 

vinden zij er eenig herstel van gezondheid. Tevens blijkt de 

bron eene goede herstellingsplaats te zijn voor die lijden 

aan beri-beri. 

N°. 38. 

5. Eene warme bron, gelegen ten zuiden van de negorij 
Tataäran, ook Rano Passoe genoemd. Het water is helder en 
460 R. warm; gebruik als N°. 4. 

Nn 0 

6. Eene warme bron met helder water van eene tempera- 
tuur van 27° R., genaamd Rano Passoe en gelegen aan den 
voet van den berg Mahawor. Het water wordt gebezigd om 
voedsel te koken of als drinkwater. Hetgeen bij ’t opvloeien 
zich afscheidt, heeft eene gele kleur. 

Ook hier heeft men bij de meesten een sterke zwavellucht. 

De waarnemend Controleur van Tondano, 
(w. g.) STORTENBEKER. 

Afdeeling: ToNpano, District: ToNDANO-ToULIJANG. 

N°. 40. 

1. Eene warme bron, midden in de sawahvelden, ter plaatse 
Tounbake (ten Z. O. van de negorij Koja). Deze bron heeft 

geen bijzonderen naam, het water is helder en heeft een tem- 
peratuur van 38° R. Het water wordt gebezigd om er zich 
in te baden, zoowel door zieke als gezonde lieden. Het water, 
dat uit de bron vloeit, wordt voor de sawahs benut, 
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Ne, 41. 

2. Een warme bron, midden in de sawahvelden, ter plaatse 
Walean (ook ten Z. O. van Koja). Aangezien er andere 
bronnen zijn, die dichter bij de negorij gelegen zijn, wordt van - 
dit water als badwater geen gebruik gemaakt, alleen wel voor 
de sawahvelden; het water is helder en 42° R, warm. 

N°. 42. 

3. Eene warme bron ter plaatse Warmoes (ten zuiden van 
Koja). De bevolking noemt die bron Passo re Toentiïn. Het 
water is helder en 44° R, warm. Het gebruik is als bij No. 2 
vermeld. 

N°, 4 

4, Een dito bron van hetzelfde voorkomen en op dezelfde 
plaats als de vorige, de temperatuur is 41 

N°. 44. 

5. Een warme bron midden in de sawahvelden, ter plaatse 
genaamd Waruwu. De bron is te klein en heeft te weinig 
water als dat het zoude kunnen gebruikt worden als badplaats, 
alleen ’t water dat er uitvloeit en zich vermengt met regen, 
kan voor de sawahs worden gebezigd. Het water is helder 
en 39° R. warm. 

N°. 45 

6. Eene warme bron in de negorij Tataäran, de tempera- 
tuur is 32° R. Het werd vroeger als badplaats gebruikt voor 
zieken, doch thans is die plaats in verval geraakt. 

No. 46. 

1. Een warme bron in het midden der sawahvelden op de 
plaats genaamd Talala. Ook deze bron, waarvan het water 
helder is en eene temperatuur heeft van 37° R., ligt te ver 
van de negorij af om haar als badplaats te kunnen benutten, 
alleen voor de sawah’s kan het water dienst doen. 
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Ne. 47. 

8. Eene warme bron, gelegen in de sawahvelden, ter plaatse 

Waja, gebruik als van N°. 7, alleen de temperatuur is wat 

lager: 329 R, 

N° 48, 

9, Het groote meer van Tondano ten zuiden van de plaats 

Tondano, omringd door bergen, en aan welks oever vele kleine 

en grootere plaatsen liggen als: Toulion ketjil, Eris, Telop, 

Kaneng, Kakas, Passo, Rembokken, enz. Het water is helder 

en de temperatuur was 20° R. op ’t oogenblik van het in- 

zamelen. Het meer is zeer vischrijk en het water wordt ge- 

bruikt als drink- en badwater. 

Onderdistrict : ToMOHON. 

Ne. 49, 

A. Het meertje, gelegen ten oosten van den top van den 

Masarang, ten zuiden grenst het aan de koffietuinen van de 

negorij Kamasi. De bevolking heet het eenvoudig Linow (meer). 

Het water is helder en heeft eene uitwatering; het was 19° R. 

warm. 

Onder-district: SARONGSONG. 

N°. 50. 

B. Het meer, Linow genaamd, tusschen de negorij Lohendong 

en Tondangow, ten oosten van eerstgenoemde negorij en om- 
geven door de bergen Toalongkow en Manambo ?. De bevol- 
king noemt het Sasajokan. Ook dit meer, dat zeer vischrijk 
is, levert de bevolking een goed voedsel. Het water is helder, 

21° R. warm en heeft zijne uitwatering in ’t riviertje Ajermarah. 

De Aspirant-Controleur van Tondano, 
(w. g.) STORTENBEKER. 

Afdeeling: ToNpanro, Onder-district: SARONGSONG. 

Ne, 51. 

1. Eene bron met helder water ten noorden van de negorij 
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Tondangow aan den voet van den berg Kasoeratan. Temperatuur 
45° R., de bevolking noemt de bron Lelean (beteekent: bad- 
plaats) en gebruikt het water om er zich in te baden in geval 
van ziekte. Is het water een eind van den oorsprong gevloeid, 
dan kan het ook als drinkwater worden gebezigd. 

N°. 52. 

2. Een modderbron, door de bevolking Teleneman (betee- 
kenis: plaats om het lichaam te weeken) genaamd, ten westen 
van de negorij Tondangow aan den voet van den berg Kasoe- 
ratan. De temperatuur is 65° R. Zij, die door wonden of 
huidziekten worden gekweld, zoeken en verkrijgen er soms 
herstel door zich te baden in die modder, vermengd met koud 
water, wat daar vlak bij wegvloeit. 

Ne. 53. 

3. Eene modderwel door de bevolking Makaharaka (betee- 
kenis: borrelen) genaamd, ten westen van de negorij Tondangow 
aan den voet van den berg Kasoeratan. Er vloeit modder- 
achtig water uit van eene temperatuur van 66° R. Het ge- 
bruik is even als bij No. 2. 

Ne. 54. 

4. Een bron ten oosten van de negorij Tondangow, door de 
bevolking Mandej (naam van een der eerste goden, die daar moet 
gewoond hebben) genaamd. Het water is helder, 37° R. en het 

wordt gebruikt om te baden en ook als drinkwater. 

N°. 55. 

5. Eene bron met troebel water van eene temperatuur van 
70° R. De bevolking noemt die bron Maklendeng I (betee- 
kenis: iets dat mooi klinkt); ook dit water wordt gebezigd door 

lieden met huidziekte bedekt (zie n°. 2). 

N°. 56. 

6. Een modderwel met zwarte modder ten noorden van de 
negorij Tondangow aan den voet van den berg Kasoeratan 
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door de bevolking Maklendeng IL genaamd. Er wordt van de 
modder geen gebruik gemaakt. Aangezien het niet mogelijk is de 
temperatuur in die wel zelve op te nemen, daar de modder tot 
eene hoogte van 3 voet opspringt, is er in een boeloe eene zekere 
hoeveelheid opgevangen, waarvan de temperatuur 65° R bedroeg. 

Ne Gie 

1. Een modderwel met witte modder aan den voet van den 
berg Toalangkow aan de N. O. zijde van het meer Linow te 
Lahendong, de bevolking heet het Pentak I, de temperatuur 
is 70° R. en het gebruik nihil. 

N,. 58. 

8. Een dito wel op dezelfde plaats, genaamd Pentak II (be- 
teekenis); modder, temperatuur 50° R. 

No. 59. 

9. Bene modderwel aan de N.-zijde van het meer Linow, 
genaamd Soesoewaän-Oerek (beteekenis: plaats waar men landt) ; 
de modder, die wit van kleur is, heeft een temperatuur van 
62° R., en wordt wet benut. 

N°, 60. 

10. Eene bron aan den kant van de rivier Ajer-merah (de 
uitwatering van het meer Linow) ten zuidoosten van de negorij 
Lahendon. De bevolking noemt haar Sumirang 1. Het water 
dat er uitvloeit is troebel en heeft een temperatuur van 75° 
R.; vermengd met koud water, dat daar in de buurt wegvloeit, 
wordt het om te baden gebezigd door lieden, die wonden hebben. 

N° 61 

11. Eene bron aan den kant van de Ajer-merah ten oosten 
van den grooten weg naar Sonder. De bevolking noemt die 
bron Sumirang II; het water is troebel en 77° R. warm ; ge- 
bruik als N°. 10. 

N°. 62. 

12. Eene bron ten westen van de nogorij Lahendong, ge- 
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naamd Rano Lahendong. Het water, dat er uit wegvloeit, is 

troebel en 77° R. warm; gebruik als N°. 11. 

N°. 63. 

13. Eene bron met helder water, vermengd met ijzerdeel- 

tjes, die er eene gele kleur aan geven, ten westen van de 

negorij Lahendong, door de bevolking Ranoririh (beteekenis: 

geel water) genoemd; de temperatuur is 56° R. Lieden, die 

zich zwak gevoelen, zijn gewoon hier herstel van gezondheid 

te zoeken. 

N°. 64. 

14. Eene bron met helder water, eenigszins geel gekleurd 

door de iĳjzerdeeltjes, ten oosten van de negorij Romboenan, de 

bevolking noemt de bron Siloen (beteekenis: een beetje), de tem- 

peratuur is 52° R. en met de afgescheiden gele stof is men 

gewoon de wonden op de huid te bestrijken. 

N°. 65. 

15. Eene bron met helder water, genaamd Bomba 1, ten 

zuiden van de negorij Pinanas, temperatuur 30° R., gebruik 

en uiterlijk als de vorige. 

N°. 66. 

16. Eene bron met helder water, temperatuur 35° R,,ge- 

naamd Bomba II, ook ten zuiden van de negorij Pinaras ge- 

legen; ’t water wordt gebezigd om te baden. 

N64. 

17. Een meertje, ten zuiden van de negorij Parongong, met 

troebel water, de hitte is 26° R., en de bevolking noemt ’t 

Rano koelo, daar t water vermengd is met tanah poetie; er 

wordt geen gebruik van het water gemaakt. 

N°. 68. 

18. Eene bron met troebel water van eene temperatuur van 

55e R., gelegen ten zuiden van de negorij Sarongsong, door de 
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bevolking Riwaran genaamd. Dit water wordt met koud water, 
dat daar in de buurt wegvloeit, vermengd en dan gebruikt 
om huidwonden te genezen. 

De meeste der bovengenoemde bronnen of modderwellen 
verspreiden een vrij sterke zwavellucht en tevens vloeit uit de 
meeste bronnen water weg, waardoor ’t een eind van den 
oorsprong geschikt wordt tot baden, 

De waarnemend Controleur van Tondano, 

(w. Z.) STORTENBEKER. 

Afdeeling: TonNpaAno, Onderdistrict: REMBOKKEN. 

N°, 69. 

1. Eene bron met lauw water, genaamd Ririris, op de plaats 
van dien naam, bij den oever van het meer van Tondano, tus- 
schen Keima en Passo. Het water is helder en heeft eene tem- 
peratuur van 32°. Het water wordt gebruikt om te baden 
en om te drinken. 

N40. 

2. Bene warme bron, genaamd Sawah, in de kampong Leleko; 
't water is helder en 36° R. warm en wordt gebruikt door lieden 
die zich ongesteld gevoelen of zwak, om er in te baden. 

NS tin 

3. Eene warme bron, genaamd Sumoru-endo, op de plaats 
van dien. naam (zich keeren naar den dag) in de kampong 
Leleko; ’t water is helder en 32° R, warm en wordt gebruikt om 
te baden en als drinkwater. 

N° 43, 

4. Eene warme bron, genaamd Pasiriin (a) in de kampong 
Lelebo; t water is helder en 30° R, warm ; gebruik als boven. 

N° 78 

5. Eene warme bron, genaamd Pasiriin (b) ook in de kampong 
Lelebo; ’t water is helder en 28° R. warm; gebruik als boven. 
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N°, 74. 

‚ Twee warme bronnen in de kampongs Lelebo en Pa- 

salatan IL. Helder water van eene temperatuur van 30° R. ; ge- 
bruik als boven. 

Ne th 

7. Eene warme bron, gelegen in de kampoeng Poslaten II, 
helder water van eene temperatuur van 27° R. ; gebruik als boven. 

Neo, 76. 

8. Eene warme bron, gelegen op de plaats Pariringan in 

de kampong Talikoerang II, helder water van eene tempe- 

ratuur van 30° R.; gebruik als boven. 

N°. 77, 

9. Eene warme bron, genaamd Winantelan (a), gelegen op 
de plaats van dien naam in de kampong Lelebo, helder wa- 
ter van eene warmte van 35° R.; gebruik als boven. 

N°, 78. 

10. Eene warme bron, genaamd Winantelan (b) in de kam- 
pong Lelebo, helder water met eene temperatuur van 32° R.; 
gebruik als boven. 

Ne, 79, 

11. Eene warme bron, genaamd Pinaikeran (a) (plaats, waar 
. men een eed aflegt) aan den kant van het riviertje Wilong, in de 
kampong Lelebo, helder water van eene temperatuur van 38° R. ; 

alleen gebruikt om te baden. 

Ne. 80, 

12. Eene warme bron genaamd Pinaikeran (b) in de buurt 

van de vorige. Het water, dat eene zwavellucht heeft, is hel- 

der, 35° R., warm en wordt gebruikt om te baden. 

| N° SL, 

13, Eene warme bron op eene plaats, genaamd Tou-lembo 

minatek (een lijk, dat aan de oppervlakte van het water komt) 
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aan den oever van de Welong. Het water is helder, 35 R. 

warm en wordt gebezigd om te baden. 

N°. 82. 

14. Eene warme bron aan den oever van den Welong, ge- 

naamd Tampatie, helder water met eene temperatuur van 38° 

R.; gebruik als N°. 13. 

N°, 83. 

15. Eene warme bron, genaamd Welong (a) gelegen aan 

den ingang van de negorij Rembokken aan de rivier van dien 

naam; ’t water is helder en heeft eene temperatuur van 51° R. 

Een 200 of 300 Rijnl.voet van deze bron af de rivier vol- 

gende, wordt het water geschikt om te baden; wanneer men 

daar b. v. met een prauwtje vaart en men staat op den rand 

der prauw of maakt andere bewegingen, zoo begint direct het 

warter te borrelen. f 

N°, 84. 

16. Bene warme bron genaamd Welong (b), gelegen bij de 

vorige, het water is helder en heeft eene temperatuur van 50° R. 

N°. 85. 

17. Eene warme bron, genaamd naar, en gelegen op de plaats 
Wawaselen (a) ten westen van de rivier Welong. Het water 
is helder en 45° R, warm. Zij die lijden aan eene zekere 

huidziekte, in het maleisch poeroe (hier bobendo) genaamd, 
vinden daar herstel. 

| N°. 86. | 

18. Eene dito bron, genaamd Wawaselen (b), ook ten westen 

van de rivier Welong. Het water is helder en heeft eene 

temperatuur van 41° R. Gebruik als Ne, 17. 

NN 8E 

19. Eene warme bron, gelegen aan den meeroever ten N. 
O. van Rembokken, genaamd Tou-rasak. Het water is helder, 
28° R. warm en wordt gebezigd als drinkwater en om te baden. 



— 125 — 

N°. 88. 

20. Eene warme bron genaamd en ter plaatse Kokoren (a) 

ten noorden van de negorij Kasoeratan, het water is troebel en 

heeft eene temperatuur van 70° R.; het heeft eene zwavellucht 

en wordt niet benut. 

N°. 89. 

21. Eene bron met modderachtig water ter plaatse Kokoren 

(b), eveneens ten noorden van de negorij Kasoeratan. Ook 

hier ruikt men zwavel, terwijl de temperatuur 63° R is. 

N°. 90. 

22. Eene modderwel ter plaatse Kokoren (c). De tempe- 

ratuur van de modder is 60° R,‚ terwijl ze nergens voor ge- 

bruikt wordt. — 
De waarnemend Controleur van Tondano, 

(w. 3.) STORTENBEKER. 
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Opgave der minerale en warme 

N Hoedanigheid Liggi B e ng. ummer. oedanighei Ligging. vindplaats. 

No. 91 Warme bron In de nabijheid der negorij Tang- Sadriang 

gari (district Tonsea). 

No. 92 idem Aan het strand ten noorden van Remiesieng 

berg Batoe Angoes in het noorde- 

lijk deel van het distr. Tonsea. î 

No. 93 idem In de nabijheid der negoriĳ Wajasa 

lenen aan den oever der Tekala- 

rivier, district Maoemba, 

No. 94 idem Ten oosten van de Maeng-rivier Pasoe ie À 

in het noorden der afdeeling Kema, EÀ 

distr. Maoemba, onderdistr. Likoe- 

pang. 

No. 95 idem In de nabijheid der negorij Loem- Kaima 

pias, district Maoemba, onderdistrict 

Likoepang. 

8 

Í 
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bronnen in de afdeeling Kema. 

Toegekende genees- 

kracht en gemaakt 

gebruik, 

Voorkomen 

der bron. 

Tempe- 

ratuur. 
Opmerkingen. 

N Wordt heilzaam geacht bij 

5 Utslag, rheumatiek en verlam- 

| ming, gebruik uitwendig. 

{ maakt als zijnde te ver van be- 

] woonde plaatsen gelegen. 

8 Toegekende gereeskracht als 

4 bĳ No. 1. 

idem 

idem 

Het water komt uit 

den rotswand. 

Het water welt op 

uit het zand aan het 

zeestrand, bij vloed 

loopt die plaats onder 

water. 

Het water welt op 

uit den grond aan 

den oever der Teka- 

la-rivier, sterke zwa- 

veldampen stijgen uit 

het water op. 

Het water welt uit 

den grond op. 

Het water welt uit 

den bodem op. 

1070 F. 

1200 F, 

1800 F. 

870 F. 

Een afzonder- 

lijke naam van 

het water is bij 

de bevolking niet 

bekend. 

idem 

idem 

idem 

“_Ajer madidi, 23 September 1890. 

De Controleur, 

(w. g.) Vv. DE VELDE. 



ave van minerale en warme bronnen, modderwellen en meeren in de Opg 
Menado dd. 31 Juli 1890 No. 1656. 

aam dien de 
bevolking aan 

het water 
geeft 

Gelegen op: 
Welk gebruik maakt 

men er van? 
Nummer. District. 

No, 96 Sonder. 

No. 97 do. 

No. 98 do. 

No. 99 do. 

No. 100 do. 

No. 101 do. 

No. 102 do, 

No. 103 do. 

No. 104 do. 

No. 105 | Kawangkoan. 

No. 106 do. 

No. 107 do. 

No. 108 do. 

Ne. 109 do. 

No. 110 do. 

No. 111 do. 

No. 112 do. 

No. 113 do. 

No. 114 do. 

No, 115 do. 

No. 116 do. 

No. 117 do. 

Paso Leilem. 

Paso Kiawa. 

do. 

Bavan. 

Paso Tonde- 

gasan. 

Paso Kaman- 

ga. 

Petje madidi. 

Ajer madidi. 

Paso Maesen. 

do. 

Paso Paära- 

nan. 

do. 

Paso /Tinoe- 

san. 

de Af paal van de ne- 

gorij Leilem nabij den 

grooten weg. 

do. 

if, paal van de negorij 

Kiawa. 

do. 

do. 

1 paal ten westen van 

de negorij Kiwali. 

1f, paal ten zuiden der 

negorij Kamangà. 

2 paal ten westen der 

negorij Kanonang. 

2 paal ten westen van 

de negorij Kanonang. 

1/, paal ten westen van 

de negoriĳ Kawangkoan. 

do. 

1 paal ten N. W. van 

de negorij Kajoe oewi. 

do. 

1 paal ten westen van 

de negorij Kajoe oewi. 

do. 

Men gaat er baden als 

wonden, bobente, heeft en vj 

aanhoudende koorts pas get 

zen is. Ë 

t Water is drinkbaar, mef 

schen met zwak lichaam komé 

daar baden nemen, zoomede pe! 

sonen welke wonden hebben. 
AE nennen nie 

do, 
af ETE tn 

do. 8 

Men maakt er gebruik va, 

om wonden te genezen, m$ 

neemt er baden als men Vv 

de koorts pas genezen is. 

Men gaat er baden als ® 

van [de |koorts pas genezen 

do. 

Men maakt er gebruik var of 

schurft (koedas) en roelgk 

huidziekten te genezen. 

do. 



afdeeling Amoerang (residentie Menado). Missive van den Resident van 

Merk van de fles- 
Bijzonderheden. 

è schen. 

Men maakt er geen gebruik van. 

do. 

Men zegt dat het water van die bron vergiftig is. Ke A; 

RE . A Men maakt er geen gebruik van. 

4 B: do. 

As Men maakt er geen gebruik van. 

B* do. 



ä 

Opga ve van minerale en warme bronnen, modderwellen en meeren in de 

Menado dd. 31 Juli 1890 No. 1636. 

Naam dien de 

Nummer. |_ District. |PSrolking aan, Gelegen op: Wte 
men er van? 

No. 118 | Kawangkoan. | Paso Trin- 1 paal ten W. van de Men gaat er een bad nem 

kuse. negorij Tompassiri-atas. als men van de koorts pas is 

genezen. 

No. 119 do. do. do, do. 

No. 120 do. Paso Tup. 1, paal ten N, van de do. 
. negorij Tompassiri-atas. 

No. 121 Romoön. do. do. d 

No. 122 do. Paso Moinik. Djika Moinik 1 paal De commissie van onderzoek « 

ten westen van de negoriĳ | beweert, dat dit water goed is 

Tup. voor het genezen van huidziek- 

ten enz. & 

No. 123 do, do. do, do. 

No. 124 do. do. do. De commissie van onderzoek 

beweert, dat dit water goed is 

voor het genezen van huidziek- 

’ ten enz. 
No. 125 | Tompasso, Woeloed. + 7 paal van de negorij gee 

: Petjoran aan den oever 

van de rivier Ranorapa. 

No. 126 do. do. do. = 
No. 127 do. Kapitoe. + 4 paal ten westen pa 

5 van de negoriĳj Karim- 

bouw. 

No. 128 | Kawangkoan. | Paso Pangi. 1 paal ten westen van Men neemt er baden als men 

de negorij Kinali. van de koorts pas genezen E57 
No, 129 do. do. do. do. 

No, 130 do. do. do. do. 
me 

\ 

" 



afdeeling Amoerang (residentie Menado). Missive van den Resident van 

schen. 

Merk van de fles- 
Bijzonderheden. 

No. 2 

No. Ja 

Het water komt uit het zand over eene lengte van 71 M. langs het strand 

van de zee, terwijl men het warme water tot op een afstand van 22 M, van 

’tstrand in zee nog voelen kan. Wanneer het vloed is, dan staat de warme 

bron onder het zeewater. De steenen, die op de plaats zijn, hebben de kleu- 

ren van geel en zwart. 

Het warme water komt te voorschijn in het midden van de rivier Moinik, 

men vindt er gaten, waar het water uitstroomt, terwijl zichtbaar is, dat op 

dat gedeelte der rivier het water kookt. 

Het water komt uit den oever van de Moinik, het zand dat men er vindt, 

is geel en groen van kleur. 

Het water komt tusschen de steenen uit, In die bron ziet men de kleu- 

ren van geel en groen. 

Deze bron ligt 20 meter van de bron no. 3, het water smaakt zoetachtig 

Deze bron vindt men ook aan den oever van de rivier Ranorapa. Daar, 

zijn de steenen of groen of zwart. 

Amoerang, 22 Augustus 1890. 

De Controleur van Amoerang, 

(w. g.) H. A. Hartoen Hes. 
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WATERSOORTEN UIT DE MINAHASSA, NIET VERMELD OP DE 

BESCHRIJVENDE LIJSTEN, GEVOEGD BĲ MISSIVE VAN 
DEN RESIDENT VAN MENADO DD. 24 SEPTEMBER 

1890 N°. 1999, BIJLAGEN: 9. 

Afdeeling: Belang, District: Tonsawang. 

N°. 131. 

„1. Water uit de bron genaamd Sawoeneng ; de temperatuur 
van het water is 39° C. De bron ligt ten noorden van de negorij 
Silian. Dit water wordt door vele menschen gebruikt, om te 
drinken en te baden, maar het wordt niet voor geneesmiddel 
of iets dergelijks gebruikt. 17 Augustus 1890. 

N° 132. 

2. Warm water van de bron genaamd Sawoeneng. Tem- 
peratuur 38°6C. Deze bron is ten noorden van de negorij 
Silian en ontspringt aan de helling van een’ grooten berg. Van 
dit water komt veel en met kracht te voorschijn. Vele men- 
schen drinken het en gebruiken het om te baden, maar voor 
geneesmiddel of iets anders wordt het niet gebruikt. 

N° 195. 

3. Warm water uit de bron genaamd Sawoeneng. Warmte 
39°,9 C. „Deze bron is in de wildernis ten noorden van de negorij 
Glan, ‘ten oosten van no. 2. Het water komt krachtig en in 
groote hoeveelheid uit een diep gat in het gesteente. 

N° 134. 

4. Warm water van 37°,5 C, uit de bron genaamd Sawoeneng. 
Het komt uit vele kleine openingen in eenen vlakken zandgrond 
te voorschijn, die openingen vormen te zamen eene kleine bron, 
deze bron is ten noorden van de negorij Silian. Dit is goed 
water, men bezigt het om te drinken en te baden, maar het 
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wordt niet gebruikt voor geneesmiddel of ietsanders. 17 Au- 
gustus 1890. 

N°. 135. 

5. Monster warm water van 34°9 uit de bron genaamd 
Sawoeneng. Dit water komt bij kleine hoeveelheden op vele 
plaatsen te voorschijn uit zandgrond in hellend terrein. De 
bron is ten noorden van de negorij Silian. Volgens inlichtingen 
van inwoners der negorij Silian is dit water goed om te drinken 
en er zich mede te baden, maar dient niet voor geneesmiddel 
of iets anders. 17 Augustus 1890. 

Ne. 136. 

6. Water van 34° C. warmte, uit de bron genaamd Katoe- 
pang. Van dit water komt met kracht veel te voorschijn uit het 
gesteente aan de helling van eenen grooten berg. Deze bron is 
ten noorden van de negorij Silian en ten oosten van de bron 
Sawoeneng. De afstand van deze bron Katoepang tot aan de 
negorij Silian wordt geschat op 4 paal. Volgens de bewoners 
van de negorij Silian gebruiken vele menschen dit water om 
te drinken en te baden, maar wordt het niet gebezigd voor 
geneesmiddel of iets anders. 17 Augustus 1890. 

Ns 13% 

1. Warm water van 40°,1 C, van de bron genaamd Passo in 

de wildernis, die ook Passo heet; dit water komt uit vlakken 
zandgrond. Het komt op vele plaatsen te voorschijn als of het 

kookt. Er is veel van dit water, maar het vloeit langzaam af. 
Dit water is ten zuidwesten van de negorij Loboe (district 
Tonsawang) en de afstand tot aan die negorij wordt geschat 
op 8 paal. Volgens berichten van menschen, die in de negorij 
Loboe wonen, gebruikt niemand het om te drinken, alleen om 
te baden, maar het wordt niet voor geneesmiddel of iets anders 

gebezigd. 19 Augustus 1890. 
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N°. 138. 

8. Water van 33°,3C. warmte, uit de bron genaamd Ke- 

lewaha in de wildernis van denzelfden naam ; van dit water komt 

veel met kracht te voorschijn uit eene diepe opening in het ge- 

steente. Dit water ontspringt ten westen van de negorij Loboe. 

De afstand van de negorij Loboe langs den grooten weg naar 

Amoerang tot aan deze bron is drie paal; de bron is ter zijde 

van den weg op ongeveer eenen afstand van 10 meter van de 

groote brug. Het water wordt veel gebruikt om te drinken 

en te baden, maar er wordt niet van gezegd, dat het voor ge- 

neesmiddel of nog iets anders dient. De rivier, die onder ge- 

noemde brug doorloopt, bevat reeds het water van de bronnen 

no. 1 tot en met 6 en van deze, zijnde no. 8 van het district 

Tonsawang. 19 Augustus 1890. 

District: Passan Ratahan Ponosakan. 

N°. 139. 

1. Warm water uit de bron genaamd Pinamangkoelan. De 
temperatuur is 31° C. Deze bron is in de wildernis van den- 
zelfden naam, de afstand van dit water tot aan de negorij 
Liwoetoeng wordt geschat op 4 paal. Dit water komt te voor- 
schijn uit den voet van eenen berg uit zandgrond, gemengd 
met kleine steentjes, op vele plaatsen, doch met weinig kracht, 
nadat het zich vermengd heeft vormt het eene beek of rivier. 
Het is opvallend, dat het water in deze beek zeer helder is, 

maar als er iets mede in aanraking komt, als er b.v. een blad of 
een stuk hout in valt, dan wordt dit aanvankelijk met eene kalk- 
achtige laag bedekt, terwijl het op den duur geheel tot een 
steen aangroeit; de kleur daarvan is wit of licht rood. Vol- 
gens vele ingezetenen van de negorij Liwoetoeng kan men dit 
water ook gebruiken om te baden en te drinken, maar van eenige 
andere aanwending wordt niets vermeld. 26 Augustus 1890. 

N°. 140. 

2. Warm water uit de bron genaamd Paniki ter warmte van 
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29°,9 C. in de wildernis van denzelfden naam ten noordwesten 
van de negorijen Lisoeng en Soemampoe. De afstand van 
deze bron tot aan genoemde negorijen wordt geschat op 4 paal. 
Dit water ontspringt op effen terrein tusschen twee bergen uit 
fijnen zandgrond; er komt niet veel water uit, hetwelk zich 
vereenigt met dat van de koude bron Paniki, die er 3 meter 
van daan ligt; de afstand van deze bron aan zee is ongeveer 
een halve paal. Volgens berichten van vele inwoners der ne- 
gorijen Lisoeng en Soemampoe kunnen menschen het ook ge- 
bruiken om te baden en te drinken, maar van andere aanwending 
wordt niets vermeld. 27 Augustus 1890. 

Ne. 141. 

3. Warm water aan de kuststreek genaamd Bohoengan. De 
temperatuur van dit water is 37°,5C. Het komt voor op 2'!/, 
paal ten oosten van de negorij Rata-totok. Het komt uit witte 
steen te voorschijn. Bij vloed overstroomt het zeewater deze 
bron wel een meter hoog, maar bij eb ziet men duidelijk, dat 
er warm water opwelt en naar zee vloeit. Volgens berichten 
van de inwoners der negorij Rata-totok kan men dit water 
gebruiken om te baden, maar om te drinken is het minder 
lekker, de smaak is alsof het voor de helft zeewater is. Tets 
anders valt er niet van mede te deelen. 28 Augustus 1890. 
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TOELICHTINGEN OP DE STATEN, AANTOONENDE DEN UITSLAG 

VAN HET SCHEIKUNDIG ONDERZOEK DER WATEREN UIT 

DE MINAHASSA IN DE RESIDENTIE MENADO 

OP HET EILAND CELEBES. 

Ad. 1. In de eerste kolom zijn de nummers vermeld, die voor 

het gemak aan de watersoorten zijn gegeven en door den onder- 

zoeker ook in de beschrijvende staten aan de verschillende wa- 

tersoorten zijn toegekend. De nummers, waarachter niets is in ge- 

vuld, vertegenwoordigen de watersoorten, die door breken der fles- 

schen of verlies van het opschrift niet onderzocht konden worden. 

Ad. 6. De hoeveelheid vaste stof is bepaald door droging bij 

100° C., niet omdat dit het juiste bedrag der vaste stof opleverde, 

maar omdat zoo op de eenvoudigste wijze vergelijkende cijfers 

zouden verkregen worden, en van den aanvang af werd ingezien, 

dat een volledig scheikundig onderzoek van alle watersoorten 

te veel tijd zoude eischen en ook weinig belangrijk zoude zijn. 

Ad. 7. De reactie van oningedampt water werd onderzocht 
onmiddellijk na het openen van eene flesch door middel van 
gevoelig lakmoespapier. Waar die wordt aangegeven als „zuur” 
wordt dus bedoeld, dat blauw lakmoespapier rood werd. Waar 

is ingevuld „vrij zuur” is dit vrij mineraalzuur, waarvan de 
aanwezigheid door het blauw of groen worden van methyl- 
violet-oplossing werd bewezen. 

„8. De reactie van „ingedampt water” werd bepaald 
door het op 100° C. gedroogde overschot (residu) van 250 

e.e. water met gedeelten van 25 c.e. koud gedistilleerd water 
te behandelen, en de eerste portie op een filter te brengen 
van gewoon filtreerpapier, dat door weken in zoutzuur en 
zorgvuldig uitspoelen zooveel mogelijk van vaste bestanddeelen 
was bevrijd. De rest der 25 cc. gedistilleerd water werd bij 
gedeelten tot uitspoeling van het onoplosbare residu gebruikt 
en bij het eerste filtraat gevoegd. Van die 25 cc. filtraat, dus 
van het oplosbare residu tot een 10 maal sterkere oplossing 
gebracht, werd nu na schudden de reactie bepaald. Er was 
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op deze wijze een oplosbaar deel a en een onoplosbaar deel 5 
verkregen; die deelen werden ieder afzonderlijk onderzocht 

volgens $ 210 van de „Anleitung zur qualitativen chemischen 

Analyse von Dr. C. RrMreius FreseNius. Alleen bij de eerst 

onderzochte nummers: 1—3, 5—7, 27, 30, 40—45, 54—57, 91, 

94, 95, 105, 112, 113 en 122—127 werd die maat van 25 cc. 

gedistilleerd water ter oplossing van het in water oplosbare 

gedeelte van het residu nog niet in acht genomen. 

Ad. 9 en 10. Kalium en natrium werden slechts bij uitzondering 
in hoeveelheid bepaald op gronden aan het einde sub. 6 vermeld. 

Ad. 11 en 12. Kalk en magnesia werden om dezelfde reden 

ook slechts bij uitzondering ieder afzonderlijk bepaald. 
Ad. 13. De hardheidsbepaling, die meestal in de plaats van 

de afzonderlijke bepaling van calcium en magnesium werd 
gedaan, is opgegeven in Duitsche graden van CLARK, voorstellende 
de som van het aantal deelen calcium- + magnesiumoxyde 
in 100.000 deelen water, bepaald met kalizeep-oplossing. 

In de Pharmaceutische Centralhalle van 1893 pag. 40 komt 
eene mededeeling voor, overgenomen uit Chem. Ztg. 1892 n° 104, 
S. 1954, waarin wordt opgegeven, dat G. BucHNer vond, dat 
bij de bepaling van hardheid van water met zeepoplossing 

eene temperatuur van 15° C. niet mag overschreden worden, 
daar bij 25° C., het schuim slechts 1 minuut zoude blijven 
bestaan, terwijl bij gebruik van dezelfde hoeveelheden water 
en zeep-oplossing, maar bij 15° C., datzelfde schuim 8 minuten 
bleef. De vele hardheidsbepalingen, hier in de tropen o.a. door 

J. C. BerNeLorT Moens bij zijn onderzoek van het drinkwater 

te Batavia (anno 1872) gedaan en ook door anderen en mij, 

deden het mij noodig oordeelen, die mededeeling te toetsen. 

Het resultaat van mijn onderzoek was, dat ook bij de hier 

gemiddelde temperatuur van 28° C. de hardheidsbepaling best 

zonder afkoeling tot op 15° C,. is uit te voeren, mits men het 

water nog meer verdunne dan dit in Europa wordt aangegeven. 

Niet meer dan 5 graden hardheid, en niet 12 graden, zooals 

voor Europa wordt aangegeven, is hier wenschelijk. Zijn meer 

dan 20 e.e. zeep-oplossing noodig voor 100 c.c. water, dan moet 
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men het reeds verdunnen. Een eenigszins duidelijk uitko- 

mend gehalte aan iĳzeroxyde of vrij zwavelzuur geeft ech- 

ter valsche resultaten. Van daar dan ook, dat van vele 

watersoorten de hardheid niet is opgegeven. Alle bepalingen 

werden minstens tweemaal, wanneer het pas gaf bij verschil- 

lende verdunning, gedaan en slechts de resultaten opgenomen 

in de staten als de beide bepalingen nagenoeg overeenkwa- 

men. In het algemeen bleek, dat, als het water niet genoeg 

verdund was, de hardheid te laag werd gevonden. 

Ad. 15. Het meestal als iĳzeroxydule-verbinding in de 

waters voorkomende ijzer werd als Fe opgegeven, wanneer de 

hoeveelheid er van werd bepaald. Eene bepaling van de hoe- 

veelheid oxydule en oxyde zoude geene waarde gehad hebben, 

daar er tusschen het scheppen van het water en den tijd van 

het onderzoek ruim tijd was geweest tot gedeeltelijke of geheele 

oxydatie van oxydule tot oxyde. 
Ad. 16 en-17. Chloor en zwavelzuur vond ik belangrijk 

quantatief te bepalen, en dit werd mogelijk door de gemakke- 
lijke titreermethoden daarvoor. Chloor werd bepaald door sal- 
peterzuur zilveroxyde met een druppel neutrale chroomzure- 
potasch-oplossing (4) als indicator; als de voorraad het toeliet 
werd voor die titreering 100 e.c. water gebruikt. Voor de 
titreering van zwavelzuur werd, als de voorraad het toeliet, al 

naarmate het gehalte groot of gering was, 50 of 100 cc. 
water gebruikt, dat na koking met overmaat van —- chloorba- 
rium-oplossing werd vermengd, met geringe overmaat van 
_-chroomzure potasch teruggetitreerd, 50 cc. gefiltreerd in 

een cylinderglas van gelijke afmetingen als van twee andere, 
waarin 0,2 en 0.6 cc der —&- chroomzure-potasch-oplossing met 
gedistilleerd water tot 50 e.c. was verdund, en door vergelij- 
king daarmede de overmaat van chroomzure potasch geschat 
en bij de bepaling van het zwavelzuur (SO „) gehalte in rekening 
gebracht. De wijze van bepaling brengt mede, dat in de opga- 
ven der hoeveelheid SO, per liter onder ongunstige omstandig- 
heden eene fout van 0.02 gram kan voorkomen; echter met 
dien verstande, dat die zeer zeker niet zoo groot is, waar een 
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„spoor’”’ SO, wordt opgegeven of die hoeveelheid met niet meer 
dan 0.01 gram per liter is ingevuld. zen „spoor” ’ werd opge- 
geven indien door toevoeging van 5 c. 
sing bij 100 ec. kokend water binnen een paar minuten slechts 
een nauwelijks zichtbaar neerslag ontstond, of wel in nne geheel 
geen neerslag zichtbaar was, maar volgens 
toch zwavelzuur bij het qualitatief onderzoek was gevonden. 

Ad. 18.- Waar de quantitatieve gewichts-analyse geheel of 
gedeeltelijk werd verricht, was ook gelegenheid het aanwezige 
kiezelzuur te bepalen. 

Ad. 19. Bij het qualitatief onderzoek volgens $ 210 van 
FRESENIUS, zooals dit sub 8 is vermeld, bestaande in afzonder- 
lijke behandeling van het in water oplosbare indampingsresidu a 
en het onopbosbaar blijvende b, is in den regel bij het analy- 
seeren van & bij de oplossing in zoutzuur koolzuur gevonden ; 
de opgaven van CO, betreffen dit, na verdamping van het 
water, gebonden blijvende koolzuur. Waar dus geen CO, als 
bestanddeel is opgegeven, beteekent dit nog niet, dat het in 
het oorspronkelijke water niet voorkwam, ofschoon zijne aan- 
wezigheid in wateren, die vrij zwavelzuur bevatten moeielijk 
is aan te nemen. Omdat het onderzoek van het water zoo- 
lang na de inzameling plaats had, werd het niet van belang 
geacht naar de aanwezigheid van CO, te zoeken, indien 

het niet op de bovenbedoelde wijze in het neerslag b was 

aangetoond. Later is voor enkele watersoorten ook nagegaan 

of het koolzuur in het oningedampte water met kalkwater 

was aan te toonen en dit dan in de „Besluiten” vermeld. 

Ad. 20. Waar in de kolom voor P,O, werd ingevuld 

„spoor” of „gering spoor”, konde het phosphorzuur slechts door 

oplossing van molybdeenzure ammonia in salpeterzuur, dikwijls 

pas na een nacht staan, worden aangetoond. Werd het phos- 

phorzuur ook aangetoond door middel van ijzerchloride in azijn- 

zure soda (FRESENIUS qual. Anal. $ 142,9) zoo is de kolom met 

plus (+) ingevuld. In den regel werden zoowel met de op- 

lossing a als met het residu b, bedoeld sub 8, beide reacties 

op phosphorzuur gedaan. 
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De betrekkelijk geringe hoeveelheden van iedere watersoort, 

die ontvangen werden (van 0.375 tot 3 liter) gaven geene 

aanleiding om naar de zeldzamer in water voorkomende ele- 

menten, of naar die, welke slechts in uiterst geringe hoeveel- 

heden voorkomen, ernstig te. zoeken. 

Een vraagteeken (?) beteekent dat het resultaat van het 

qualitatiet onderzoek twijfel overliet omtrent de aanwezigheid 

der stof, die boven de kolom vermeld is. 

Het plus-teeken (+) beteekent, dat de stof aanwezig is; 

het min-teeken (—), dat ze niet gevonden wordt. Een ledig 

vak (_) beteekent dat het onderzoek om de eene of andere 

reden niet heeft plaats gehad. 

Het woord „spoor” beteekent eene uiterst ger inge hoeveelheid 

door „zeer weinig’ wordt bedoeld iets meer dan een spoor; 

„weinig”’ beduidt, dat de indruk is verkregen, dat er meerder 

stof aanwezig was dan daar, waar „zeer weinig’ was ingevuld. 

Daar het bekend is, dat ammoniak, salpeterzuur en salpete- 
rigzuur door den tijd in het water in elkaar overgaan en het 
hier niet gold de beoordeeling van het water als drinkwater, 
werd aan het onderzoek naar die bestanddeelen door mij geene 

waarde gehecht en daarom achterwege gelaten. 
Zoo ook werd aan de bepaling van organische stof door 

middel van kalium-permanganaat geene waarde gehecht, om- 

dat de flesschen meestal met proppen van kirai waren geslo- 
ten, die soms naar binnen waren gevallen en in ’t algemeen 
niet gezorgd was, dat overigens helder water geene organische 

deeltjes bevatte, die uit de omringende plantenwereld in de 
vrije natuur zoo lichtelijk in het water vallen, 

Het onderzoek mag in het algemeen slechts als een voor- 
loopig beschouwd worden; 1° omdat een volledig qualitatief 

onderzoek niet is verricht: de hoeveelheden water waren daar- 
toe te gering; 2° omdat de zekerheid niet bestaat, dat alle 
watersoorten met de noodige zorg zijn verzameld; bij de ver- 
melding van de „Besluiten”, uit het onderzoek getrokken, wordt 
hierop nader gewezen. 



RESULTATEN VAN HET SCHEIKUNDIG ONDERZOEK 
DER WATERSOORTEN UIT DE MINAHASSA. 

DOOR 

Jop. HEERINGA. 

(De hoeveelheden zijn in grammen per liter opgegeven.) 
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2 Tempera- | Totaal [on __ Reactie in= 
Re tuur van | vaste stof| es aen 

ee 
+ 14 

P 

8 | _Reuk. Klar. Klaarheid. et water [per liter op ingedampt| gedampt | K,O | Na,0f Ca 
5 aande bron 9 water water. 
Z in graden | gedroogd. 

Celsius 

1 Geen Geen Weinig grof be-| 28.33 | 0.41708 | Alkal. Alkal. P + + 

‚ zinksel. 

2 id, id, id. 37.78 | 7.1100 |Zwakalkal.| Neutr. + nE 

3 id. id. id. 30. — 0.4010 id. id. E el EE 

4 

„b:| Geen. Geen Volkomen. 43.33 | 3.0133 | Neutr. Neutr. | 0.041/| 0.418| 0.31 

6 [Weinig muf, id. Weinig grof be-| 43.33 | 2.8930 id, id, 0.043 | 0.411 0.37 
7 zinksel. 

7 [Zeer weinig id. id. 43.33 | 3.1680 id. _ [Zwak zuur.| 0.053 | 0.465 | 0-38 
5 muf. 

8 | Geen. id. id. 43 33 | 3.3940 id. Alkal. zl ad 

Geen. Geelbruin. Ruime hoeveel-| 87.5 2.5520 | Alkal, Alkal, + es 
heid grof bezink- 
sel. 

grijs slib vermengd. zuur. 

id, Bruin. Belangrijketroe-| 56.25 | 1.1904 [Zwak zuur.| Alkal, + aj if 
beling helder be- 
zinkend. Ï 

Naar zure Geen. Grootendeels slib.f 75.— | 1.5344 Zuur. Zuur. Ie ? 1 

Muf. Lichtbruin. Belangrijke vlok-| 81.25 | 2.3240 | Alkal. Alkal. + el 
ige troebeling. 

Geen. Geen. Vrij veel bezink- 0.8344 [Weinig vrij| Zuur. + pe 
sel. zuur. 

id, id. ongevee 15.6 1.8024 Zuur. + {Weinig) 

de elf grijs slik. 

id. Bruin. Veel vlokkig be-| 100.— | 3.5164 | Ailkal, Alkal. + + 
zinksel, 

id, Licht geel- Vlokkig bezink-| 43.75 | 1.7940 | Neutr, id. + + 
bruin. sel. 

id. Geen, Veel licht griĳs| 49.75 | 1.5532 [Weinig vrij| Zuur. er EJ 
slik, zuur, 

id. Geel, Bruin vlokkigf| 37.5 1.1440 | Geen vrij id. + en 
a bezinksel, zuur. 
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E 
Al,O, | Fe ct | so, | sio, | CO, | P,O, | H‚S | Mn E 3 OPMERKINGEN. 

Ss ww 

Se 
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Spoor. | 0.028 | Spoor. | _ + ay (1) No. 10 en 17. Het _ 
koclzuur werd reeds door _ 

middel van praeeipitatie met 

— 3.4 + + [Spoor ? chloorcalciumenopbruisching _ 
van het neerslag met zou! zuur d 

0.024, 0.032 sE i + ua a) o =À = tse E EE ] B r 8 5 
onoplosbare residu kon geen 

koolzuur aangetocnd worden. _ 

+ |1.2545/ 0.279/0.1259 + Er 
(2) No. 10. Met zoutzuu 

bt 1.328| 0.287{ 0.090| + |Spoor. geringe troebeling 

0.007| + | 1.666} 0.273| 0.120| + | Spoor. : 

+ [1.18 [0.38 [0.330| + | Spoor. 4e J 

Weinig| 0.490| + + et, Wan rte, 

er ae 05 1BOL t — | Spoor ie 

ban EO KOOT je ae Spoor. ak: 

— | veel.l + | + Broer. + 

+ 0.760 de sie — e üjs 

en tes 4 er — | Spoor. En 

+ {0.460 zt a ee ERR + 

» 
had 

an 4) = I=] ms + Spoor. | 1.060| + a 

— { 0.480| 0.166 or … ke a) ke) bz hed + 

— |Spoor.| 0.500 | + + — | Spoor. + 

+ 0.280 + En — wan + 
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2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. | 1 
Tempera- | rotaal [Reactie on-|Reactie in- 8 
vr VER | vaste stof |, dampt; gedampt | K.Q | Na.0 Cad Reuk Kleur. Klaarheid. ee Ee ten bd Pp 3 et { 
an de bro op 1000C.| water. water. 
in graden gedroogd. 

Celsius. 

Geen, Geel. Weinig grof be-| 50.— 1.0128 [Weinig vrij Zuur. + En + 
zinksel, zuur. 

Weinig Geelbruin. Vaal ed En 87,5 1.8964 | Ailkal. Alkal. en tE + 
gronderig. pen ge en 

pr 

Geen. Geen, 3/4 licht hg 15.6 11870 [Zwak zuur.| Zuur, + a hi 
slik en brui 
houd phoe 

id, id. Roodbruinafzet-{ 51,25 | 0.5360 | Neutr. Alkal. + + 4 
ge n 
flesch. Uiterst wei- 
nig grof vlokkig 
bezinksel 

id. id. Weinig grof vlok- | 50.— | 0.4920 id. id. — + E 
kig bezinksel. 

id, id. babe mag grof be-| 50.— | 0.5788 [Zwak alkal. id, En 
zinkse 

id, id. id. 52,5 0.1467 id, Neutr, P 

Geen. Duidelijk ef weinig | 65— [ 0.6440 |(Zwakalkal.| Alkal. |Spoor. 
lisee Be, poe, 1 

id. Geen. Weinig grof be-| -62,5 0.6550 | Neutr. id. — 
zinksel. 

_ Duf. Opaliseerend. | Uiterst weinig| 64.4 0.6760 id. id. + 
grof bezinksel. 

id. Flauw opali- Weinig grof be-| 66.25 [ 0.6480 | Uiterst id. + seerend. zinksel. zwak alkal. 

Geen. Zeer flauw Weinig vlokkig{ 50.— 0.6200 Neutr. id. Weinig opaliseerend. | bezinksel. 

id. Geen. eri en grof | 93.75 | 0.4620 id. Zwak zuur.) +4 
bezinkse 

id. id, Zeer grof { 58.75 [ 0.8800 id. Zwakalkal. + 
bezinkse 

id. id. id, 37.5 0.3120 id. id. + 

id. id. einig be-[ 60,— 0.8920 id, id. + sik Re ige nt 

are deg 
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12, 13, 14. 15, 16. Te 18. 19, 20. 21. 22. 23. 

bi : 0 Hard- F } P_0 HS M E OPMERKINGEN &: hosg. | A0.) Fe CL SO, | 810, | CO, J-P,O, s n ER: : 

El 

le} 

hd No. 25. Gedeeltelijk als + 6.5 kees k0110: baj se his (1) No. 23. Gedeeltelijk als 
\ oxydule aan te toonen, 

+ 5.5 Spoor. - 0.340 + de — Spoor. Le 

+ + + — ae — + 

id 2.23 — 0.100 | == + — Spoor. 

nde 2.22 Weinig{ 0.060 | Spoor. | + + | Spoor. 

+ 1.96 Spoor. | 0.060 [Spoor.{ + Spoor. 

Ben 5. — — {| 0.006 [Spoor.| + in 

+ 1.53 Spoor. { 0.095 { 0.016 mjs + Spoor. 

+ 1.9 Spoor. [| 0.080 | Spoor.) + Spoor ? 

Spoor. | C.110 |Weinig{ + a Spoor. 

Spoor, | 0.110 | 0.055 sE die spoor. 

Spoor. | 0.100 [Weinig| + ie Spoor. + 

En 0.024 | 0.141 iE — à 

Spoor. | 0.170 | 0.242 aj + | Spoor. 

a 0.022 | 0.040 ak Spoor. 

_ 0.240 | 0.170 + + Spoor. 
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2, 8. 4, Ee Ree 1 8. 9. 

Tempera- | rotaal [Reactie on-|Reactie in- 
5 tuur van 

vaste stof | ingedampt | gedampt 
Reuk. Kleur. Klaarheid. bet wate | oor: nter E fp ee rms K,O 

aande bron op 1009 C. water. water. 

ee Ee gedroogd. 
Celsius. 

Geen. Geen. Zeer weinig ze: ED15 0.7860 | Neutr,. |Zwakalkal.l + de d L 
ens nksel. Lan E 
and der fles bie 

kristallijn afzetsel 
ook in hals vooral 
aan niveau 

id. id. Vrij veel bezink-{ 83.75 | 1.1840 id. Zuur. = Ee zt 
sel. 

id. id. Weinig vlokkig| 47.5 1.1700 id, Alkal. — ef es 
„ bezinksel. 

id, id. Weinig grof be-f 52.5 1.1908 id. Zwakalkal.l + + 3 
zinksel. 

id. id, id. 55.— | 0.9032 [Zwakalkall id, — + 4 

id. id, id, 50.— | 1.0740 | Neutr. Neutr. |Spoor?/ + * d 

id. id, id. 48.75 | 0.8948 id. Zwak alkal.| Spoor? + ds 

id. id, id, 40.— | 0.5980 id. id. tn 
id. id. id, 46.25 | 0.8848 id. Neutr Spoor. | + 5 

Weinig duf. id. id. 40.— | 0.9760 id. id. Weizig| + 1 

Geen. id. id. 25.— | 0.1700 id. Zwakalkal.| Spoor? —_ 5 

Geen. Geen Weinig grof be-| 56.25 | 0.3800 | Vrij zuur. | Zuur. + | Uiterst 
zinksel, weinig. 

id, id, Vlokkig bezink-[ 81.25 | 0.5400 | Neutr. [Zwakalkal| Veel. | + 
sel. 

Geen. Geen. Weinig grof be-| 46.25 | 0.3225 | id. Neutr. —_ tE 
zinksel, 

id, id, Belangrijke hel-| 87.5 | 1.7968 | Vrijzuur.| Zuur. | +0 +Ö % 
der bezinkende 
troebeling. 

id, id. Weinig grof be-| 81.25 | 0.5747 | Neutr. | Neutr. |Weinig|Weinis| 
/ zinksel. of niets. |of niets. 

Naar H‚S id, „Weinig grof be-| 87.5 | 2.8530 | Vrijzaur.| Vrijzuur.| 0.214)  — 
zinksel en zeer 
‚weinig troebel, 
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kend 

E OPMERKINGEN M,O,| Fe | Cl SO, SO, | CO, | P,O,| H‚S | Ma |Z & : 
Ss 
y 
le) 

Weinig| 0.200 | 0.172 en + — (1) No. 55. K+ Na — 
gewogen als chloor- _ 
alkaliën =0.216grm. _ 

per liter. 

Weinig|Weinig| 0.013| 0.507 | + - 

Spoor. | 0.270 | 0.176 dt Spoor. 

Weinig) 0.255 | 0.216 + + | Spoor. 

+ | 0.230f 0.147 ae + | Spoor. 

Weinig| 0.220| 0.192 + + _{ Spoor. 

— 0.185 [ 0.096 ap + { Spoor. 

+ {0.105} Weinig, aj + | Spoor. 

+ [0.17%5| 0.128 + + | Spoor. de 

+ 0.190{ 0.096 + + | Spoor. 
À 

+ [0.023 | Weinig. np SE re ee 

Spoor. | 0.021 0.1085 - ee 

+ [0.017| 0.220 + Spoor, + 

104081 0080 T+ Gering 
spoor. 

pr + — 1.169 | 0.152 — rl 
waarvan 

vrij 0.692 

+ 0.040 0.213 a Spoor. 

d + |0.024| 1.796 [0.190 — + + 
waarvan 

vrij 1 304 
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3. 4, 5. 6. 63 8, 9, 10, 1 

Tempera- | Totaal ì Reactie on-| Reactie in- 
tuur van | vaste stof | _ 

Kleur Klaarheid. net water [per liter op) iPgedampi| gedempt. | «0 |Na,O | C 
É aandebron{ 1009 C, water. water. E 

in graden | gedroogd 

Celsius. 

Geen, Weinig grof be-| 62.5 | 3.2640 | Vrij zuur,{ Zuur. dE en 
zinksel. 

id, id, 11.5 1.1780 Zuur. id. + [Weinig 

Na filtratie Veel licht grĳĳs| 93.75 | 6.6360 id. Weinigvrijj — | 0.179) 0.3 
zeer weinig |slik. In hals der Zuur. 
licht geel, |flesch bruin afzet- 

e 

Geen. Veel licht grĳs| 96.25 | 2.0268 id. _|Vrij zuur.| 0.169) — 
slik, 

id. j grof| 96.25 | 3.2780 | Vrij zuur.| _ id. + @[Weinig 
bezinksel en aan- 
slag aan wand der 
wijnflesch, die te 
voren niet goed 
scheen gespoeld. 

id, Weinig grof be-| 70.— | 1.7192 | Zuur, Zuur. + | Veel. 
zinksel. 

id. Zeer weinig be-| 65.— | 0.8660 | Neutr. Alkal, + | Veel. 
zinkgel, 

id, id. 37.5 0.6100 id, id. che Veel. 

id. Grof vlokkig be-| 43.75 | 0.6900 id. id, Veel. | Veel. 
zinkgel, 4 

id. vlokkige | 82.5 | 0,8416 Zuur. | Vrij zuur. |Weinig|Weinig| # 
troebeling. (3) of niets. dE, 

Zwak licht | Nogal veel gro-| 68.75 | 5.1120 id. id. + W| Weinig| 0.0 
geel, ve modderachtige of niets. | ___ 

troebeling. 

Geen. Groenachtig be- | 40.— | 0,4240 | _Neutr. Alkal. — Ee 
zinksel; aan op- : 
pervlak als schim- 

el, 

Uiterst gering id. 45.— | 0.5100 | id. id, al 
geelbruin, À 

id, Zeer ebr vlok-| _40.— | 0.5200 id. id, + 
kig bezinksel. 

Geen. id. 37.5 | 0.3740 id. id, + 

35. — 

| 



14, 15. 16. 14: 18. 19, 20. 21. 22, 23. 

® 
= 

Al,O, | Fe CI SO, SiO, | CO, | P,O, | H,S | Mn |Z s | OPMERKINGEN. 
5 
kend 

ee) 

En + | 0.071 | Vrj1.493| + Spoor . 58. Was 
dq) 

dt — [0.1238| Veel. + Spoor 

0,498 | 0.399 | 0.040 3.580 0.200 Spoor 

ae + _[0.0405 928 0.194 Spoor. 
aarvan 

vrij 0.456 

an aje 0.044 2,089 0,276 |- Spoor. onmogelijk ze te her- 
aarvan alen. 

vrij 0.84 
(2) No. 62, K + 
einig Na? ‘als 

chlooralkaliën ge- 
wogen werd gevon- 

a afs 0.353 0.515 Spoor. aje den: eK Cl +y Na 

C1=0.32 grm. p. 
liter, 

Spoor?) 0.175 | 0.198 + {Spoor 
(3) No. 67. K + 

Na als chlooralka- 
Spoor.| 0.080 | 0.104 + | Spoor. liën gewogen w 

gevonden: zK CI +4 
Spoor. 0.090 | 0.134 + | Spoor y Na Cl =0.11 grm 

p. lite 

— + {0.011/ 0.3769 |0.0865 Spoor. (4) No. 68. K+-Na 
waarva bepaald als chloor- 
vrij 0.2 alkaliën ; 

0.289 |0.1015/Weinig| 2.898 |0.2897 Spoor. is + | werd gevonden: 
waarvan xK Cl+y 
vrij 0.536 =0309 grm. 

liter. 
Spoor. | 0,048 | Spoor. + + { Spoor. ej 

Spoor. | 0.044 | Spoor. + + | Spoor. e 

Spoor. { 0.052! 0.067 + + | Spoor. + 

Spoor. | 0.023 | Spoor. + + _{ Spoor. 



3. 4, 5. 6. ds 8. 9. 10. 

Tempera- DOREN TES bk 

tuut van. vante stóf| ee 
Kleur. Klaarheid. water (per liter op ingedampt gedampt KO Na,0 

aandebron| 100° C, water. watör: 

graden | gedroogd. 

Celsi 

Geen Weinig grof be-| 37.5 | 0.4140 ‚ Neutr. Alkal. In + 
4 zinksel. 

id. id. 33.75 | 0.4000 id. id. — sm 

Uiterst zwak , Zeer weinig vlok- 37.5 | 0.4520 id. id. ee Er 
geelbruin. | kig en grof bezink- 

sel. 

Geen, terst weinig} 43.75 [ 0.4220 id, id, ei zn 
Riet bezinksel. 

id, Weinig grof be-| 40.— [ 0.4280 id. id, sE ar 
zinksel. 

47.5 

43,75 

Geen. Weinig grof be-| 43.75 | 0.4108 | Neutr. Alkal. Ee + 
zinksel. 

id. id. 47.5 | 0.4360 id. id. IWeiniel nn 

63.75 5 gs 

Geen, Weinig grof be-| 62.5 | 0.4960 | Neutr, Alkal. |Weinig| + : 
zinksel, 

56.25 

Uiterst weinig) Volkomen; ande 51.25 | 0,4420 | Neutr Alkal + ot 

geelbruin. | noeg geen bezinksel, 

Geen. Weinig grof be-| 35.— | 0.4040 id. id. at on 
zinksel. 8 

id. el fijnen grof | 87.5 1.4240 Zuur. Vrij zuur. Le 
vlokkig bezinksel, 

18,15 d 

Zwak licht Nogal veel licht| 75.— | 4.7880 | Zuur. | Vrij zuur.| 0.5 

geelbruin. | grijs slik. 

Weinig duf. Geen. _ hi grof be-| 41.67 | 0.3366 | Neutr Neutr. _ 
| zinkse 

Naar H‚S id. Zeer ne grof | 48.89 | 7.8840 id. Niet sterk) + 

a bezinksel. alkalisch. 

| Naar H,S [ Licht geel- Weinig grof be-| 82.22 | 1.4320 id. Alkal. t 
bruin, zinksel, 



PRET 17. ie Tie rs Tet 24. 
ks Luchttempe- | Datum 

5 ratuur bij de van é CE 
Al,O, Fe CI SO, SiO, Co, P,O, H‚S Mn E EE bron tijdens inzame- 

an inzameling. hi 

le) ng: 

Spoor. | 0.030 | 0.032 + + | Spoor 

Spoor. | 0.033 | Spoor. + + | Spoor. 

Spoor. | 0.042 { Spoor, er + | Spoor. Ln 

Spoor. | 0.084{ Spoor. + + | Spoor. 8 

Spoor. | 0.036 | 0.024 ap + | Spoor. 

Spoor.{ 0.032} 0.035 + + | Spoor. + 5 

Spoor. | 0.034| 0.082 + + _{ Spoor. 

Spoor. | 0.056 | 0.032 aje + _[ Spoor. + 

Spoor. | 0.045 | 0,037 pare + [Spoor.f + a 

Gering| 0.032| 0.035 4 | Veel. | Spoor. 
spoor. | 

+ |O.119| 0.621 En Spoor. ? m5 

0.470/0.1806) + 4.3541 | 0.226 Spoor. Spoor. + d 
waarvan 

vrij 2.5875 

Spoor. |0.0135| 0.035 o 4- | Spoor. 27°,18 C.|11/8 90. 

— |[3.s1ol 0.852 | + | Veel. |Spoor.| + 29°,44 C. | 6/9 90. 

Spoor. { 0.510| 0.061 + | Veel. | Spoor. |. + + |30°.— C. [14/8 90. 
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Bo 3. 4. 6. 7 8. EET 
| Tempera- E Reactie on Reactie in- 

tuur van | vaste stof iuredam pt{ gedampt 
Reuk. / Kleur. Klaarheid. het water | er ziter à E K,O | Na,0 | Cal 

aandebron| p 1000,  Wâter. water. 
| in graden gedroogd. 

| Celsius. 

Naar H,S | Zeer licht Weinig grof be- | 65.— [ 4.0025 | Neutr. | Neutr. |0.0264/0.9978| Vet 
fi), geelbruin. | zinksel. 

3.5820 id, id. 0.0372/0.947 

Geen. Geen. id. 80.55 [ 0.2690 id. Alkal. hek zE LE 

id. id. grijs slik | 93.89 | 1.3784 | Zuur. [Vrij zuur.|0.120 | — 4 
kod in aan- 
tad aan den wand 
der flesch. d 

id. id. id. 42.78 | 0.8368 id. id. + en 

=tonk wei- id. Helder, nage-| 23,9 | 0.2672 |Zwakzuur. Zwak zuur. — — 
ig. noeg zonder 

zinksel, 

Gronderig. | Licht geel. Een flesch metl 100.— | 1.5212 | Neutr. Neutr. Ie ze 5 
veel, een id. met 
weinig grijs slik, 

Geen. Zeer licht helder be-| 100.— | 1.6008 id. Alkal. B, ek 
geel zonken. Filtreerde 

ook t volkomen 
helder. Grof vlok- 
kig bezinksel. 

Stinkt. Geen. Weinig grof be- Dingin | 0.1592 \Zwak zuur.\Zwak zuur. — 

e nksel. (koud). 

| Weinig duf.| Licht geel. Volkomen. 52.78 | 0.6392 |Zeer zwak| Alkal, \Spoor? 
nagloeiing| alkal, 

Geen. Geen. Grof bezinksel. | 54.44 | 0.7600 id. id. 

id. id. Vrij veel grĳĳs| 42.78 | 0.6580 id. id. el 
slik en een paar 
steentjes. 

id. id. Een gene met | 52.22 | 0.5047 (Zwak alkal. id. — 
: weinig grof be- 

mr de te 

eel grijs 
rdhachtië slik. 

Zeer lichtgeel} Zeer ler vlok-| 33.33 | 0.3120 / Neutr. id. if 
kig bezinksel. 

Geen. Geen. Volkomen. 33.89 | 0.3284 id. id, t 

id. id. Zeer weinig Lag 51.11 | 0.3960 id. id. DE 
ken van kleurl 
ze organische iof: 



13. 14. 15. 16. 13. 18. 19. 20. | 21. ke 24. 

| © Luchttempe- | Datum 
Hard- 4 ie 5 | À El „ |rataur bij de van 
huid: 1,0 e Cl SO, 80, CO FP, 0, H‚S Mn 2 3 bron tijdens| inzame- 

| to P | ipzameling. ness 
ee) tee, 

15.5 Spoor. | 1.500| 0.75 | 0.09 Spoor. 4e 30°.55 C.|12/9 90. 

0.22 | 0.063 vrij of ge- 
bonden 
0.2855 î 

4,55 Spoor. | 0.008 | Spoor. In + | Spoor. 28°.33 C, | 11/9 90 

29à37l + | + |0.045[ 2.290 | 0.210 Ek oe 

26.82| + 0.02 11:64 ze Spoor. 

26. — Ee 0.011 { 0.208 SR EEA 

24.16 Weinig| 0.240{ 0.512| + + + 

Weinig) 0.270} 0.674| + er ee 

Ens 0.008 + + zal 

at 0.110 {| 0.039 + + _| Spoor. a 

— 0.105 | 0.139 + + | Spoor? 

19. — bef 0.105 | 0.300 mn _— 

6,55 — 0.048 | 0.054| + + | Spoor. 

8.— ie 0.020 — + | Spoor. ef 

Ti +4 {0 030/ 0.016 + | Spoor. de 

— To.0ssl 0.088) HEL + de 20 



— 154 — 

8. 4. 5. 6. Te 8. 9. 10. tie 

Tempera- | otaal |Reactie on-|\Reactie in- 
tuur van | vaste stof 5 

Keke: Klasrbéid: het water | oer iter ingedampt; gedampt | K‚O | Na,0 

aande bronf 1000. | water. water. 
in graden gedroogd. 

Celsius. 

Geen. Uit weinig | 41,67 0,4992 Neutr. (Zwakalkal.j + er Ee 
iessbel. pr kleur- 
looze organische 
vlokken. 3 

id, Grootendeels 100 {7 à12(*){ Vrij zuur.| Vrij zuar.| + — | 024 
ee ais En slik, 5 

an moeilijk 
ude was te fil- 
treeren Je 

id. Weinig vlokkig| 97.78 | 28360 | Zuur. id. _ |Weinig/ 0.432 |. 
bezinksel. 

id. Weinig grof be-| 86.11 | 0.7450 | Zeer zwak | Neutr, 7 
zinksel, Î zuur. 

id. ‚ Lichtbruin vlok- | 40.— | 0.7980 id. id. + 
kig bezinksel. 

id. Weinig grof be-| 63.33 | 1.0608 | Neutr. Alkal. zn 
zinksel, 

id. id. 57.22 | 1.3416 id. id. Le cR 

id. Uiterst weinig | 29.44 | 0.8568 id. Neutr. ot én, 
grof bezinksel. E 

id. Weinig vlokkig | 29.44 [| 0.6260 (Zwak zuur. id. Weinig|Weinig| + 
bezinksel. ] 

id. Bren barn 41.67 | 0,6328 id. Zwakalkal.f + _ EN 

nig grove orga- 
zate Tanken: die 

akkelijk _be- 

id. Weinig bruin 43.33 | 0.5996 | Neutr. Alkal. maken 
vlokkig bezinksel. 

id. Vrij veel grof be-| 45.55 | 0.6692 | _ id. id. er en 
zinksel. 

id. Grof bezinksel.| 32.22 | 03820 | id. _ |Zwakalkal.Spoor ?) Weinig 

id. Weinig grof be-| _— |28.7547 | _Alkal. + 1 
zinksel. 

id. id. — _ | 24.4900 id. Neutr. | + | + 

id. Grof bezinksel.| — |15.0128 id. Alkal. Hr 

id. Weinig groen) _— 1.1080 |Zwakalkal.| Neutr. | + | +_ 
vlokkig bezinksel, 



13. 14. 15.4 162 1 18. 19, 20. 81. 22, 28. 

é © 

Hard- £ 7 | 
heid Al;O, | Fe Cl SO, SO O0 PO HD Mn 5 = OPMERKINGEN. 

| : Ee ee 
En 

ej 

aki 0.028 0.068 muf + | Spoor. ed (1) No. 110. Water 
Cu-houdend. , 

rek 
ee (2) No. 110, Vo Ì 

gemiddelde van dri 
+ (2) | Veel a 8.466 d- Spoor. + |bepalingen, door g 

brek aau water telke 
slechts uit 7.5 c.c. v 
ter, werd gevonden 

1.0, + Fe, Og 
3,6 gram per liter. 

0.532 | 0.230 | 0.118 | 1.4526 0.2 — « | Spoor. zE 
waarvan 

{vrij 0.877 

— [0.054 0.232 + sj Spoor. | + 

khen + 0.051 0.224 + Spoor. 

12.75 js 0.144 0.242 de + _| Spoor, 

10.25 Spoor. | 0.128 | _ 0.169 of -- _ Gi 

EE 0.017 0.080 mie ee ee 

nd 0.025 0.107 + - Spoor. + 

ader — [0.060 | 0.028 ze + — 

11,5 Spoor. | 0.077 | __0.136 + + | Spoor. 

ee 0.073 0.160 je + __{ Spoor. 

1.5 Spoor. | 0.024 | 0.157 + + | Spoor. 

45. — — 2.010 1.085 | + + | Spoor. 

gs + {12500 | 1.121 + +__| Spoor. ug 
52.— + | 8.000 [ 0.454 + + _| Spoor. 

g8 — | 0,240 + â 0.594 
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2. 3. 4. Kk 6. Ki 8. 9, 10. tis 

Tempera- | Totaal |Reactie on-| Reactie in- 
Ê tuur van | vaste stof | ä É d Á 

Reuk. Kleur. Klaarheid. het water [per literop/ TESCAMP' BOCAMP K,O | Na,0 | Ca 
andebron| 1009 C, water. water. 
in graden | gedroogd 

Celsius. 
£ 

Geen. Geen. Zeer weinig bruin — 1.7103 Neutr. Neutr. — sj + 
vlokkig bezinksel, é à 

| Naar H‚S. id. pra vlokkig — 1.8750 id. id. — + + 
bezinksel. 

Weinig mut. id. id. 46.67 | 0.4740 id. Alkal ze 

id. id. id. 45.— |0.4632 | id. id. _ |Weinig| + | + 

[Weinig naar| id. Weinig grofbe-| 45.55 | 0.440 | id. id. [Weinig + | + 
5) H‚S. zinkse £ 

Geen id. id. 39.— | 1.7992 id. id. + +k 

id. id. id, 38.6 | 1.5808 id. _|Zeerzwak| + Ie 
alkal. 5 

Weinig id. id. 39,9 1.7100 id. Alkal. at EE 
stank. : 

Geen. id. id. 37.5. | 1.6120 id. id. Zeer | + 
weinig. 

_ Weinig id. beke vlokkig | 34.9 1.1964 id. id. aje + * 

_ stank. bezinksel! EEE 

id. id. Weinig grof | 34,— | 1.4540 id. Neutr. de 
vlokkig bezinksel. 3 

Geen. id. w bruin | 40.1 | 1.4800 id. dikst: uk de We 
vlokkig. bezinksel. 5 PR 

id. id. Weinig vlokkig | 33.3 | 0.6680 id. Zeer zwak | Weinig|Weinig| + 
Î bezinksel. alkal. 

Weinig id. Weinig grof| 381.— | 0.7088 id. Alkal. + 
stank vlokkig bezinksel. 

ent id. Weinig grof be- | 29.9 0.2752 id. id. + 
en zinksel. 

_Gering. id. id. 37.5 | 8.1720 id IZwakslkall + 



13. 14. 15. 16. 15 18. 19. 20. Zi. 22. 3. 

2 
_ > à Hard. Al,O, Fe Ct. SO, SiO Co, Po, HS Mn. on AE OPMERKINGEN. 

heid. =S 
En 
Ee 

© 

28. — Spoor. | 0.240 | 0.655 — Spoor. 

30, — — 0.270 | 0.689 | —+ Spoor. | _+ 

6.5 + 0.052 | 0,102 — + Spoor. 

6.5 Spoor. | 0.051 | 0,062 | + + [ Spoor. 

— [0.042 [ 0.101 | + + _|Spoor.| + 

29 à 37 0.136 | 0.645 sE + __{ Spoor. 

32, — 0.128 | 0.594 + DE Spoor. 

33, — + 0.132 | 0.650 | —+ aje Spoor. 

ie 0.128 | 0,586 + s- Spoor. 

29.42 — | 0.096 [-0.430 | + + _ | Spoor. 

29.42 + 0.112 | 0,527 | + + | Spoor. 

26.82 0.156 | 0.579 + _ [Weinig ?| Spoor. 

19,— Weinig! 0.040 | 0,179 de BE Spoor. 

19,— hand 0.030 | 0.184 | + + | Spoor. 

6,35 Spoor. | 0.013 | Spoor. | + aj “poor. 

Weinig) 3.400 | 0.825 | + + | Spoor. 

11k 
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BESLUITEN GETROKKEN UIT DEN UITSLAG VAN HET SCHEIKUNDIG 

ONDERZOEK DER WATERSOORTEN UIT DE MINAHASSA. 

Afdeeling Menado. 

Ne. 1. — Vaste stof minder dan 0,5 gram. per liter; Cl, SO, 

en hardheid gering. Er wordt geen gebruik van gemaakt. 

Niets bijzonders in de beschrijving. Temperatuur ongeveer als 

die der buitenlucht. Dus: van geenerlei waarde voor genees- 

ee gebruik. 

N°. 2 — Blijkens beschrijving, gehalte aan vaste stof en 

ede met zeewater vermengd. Daar de temperatuur 

ongeveer die is van het Artesische water te Batavia, dus geschikt 

voor een lauw-warm bad, is het wel mogelijk, dat bij guur 

weder de baders koude vatten en ziek worden. 

Het water heeft uit een geneeskundig oogpunt slechts de 

waarde van lauw-warm water. 

N°, 3. — Vaste stof minder dan 0,5 gram per liter. Cl, SO, 

en hardheid gering. Zal om zijn groote klaarheid en kleur- 

loosheid in verband met het voorgaande zeer zeker een geschikt 
drinkwater zijn, waarvoor de bevolking het dan ook gebruikt. 
Een en ander in verband met de beschrijving geven voldoende 

aanwijzing, dat dit water voor geneeskundig gebruik geene 
waarde heeft. 

No’. 4, — Dit nummer is er niet en kan er ook niet zijn; 

het is slechts de eerste mededeeling betreffende de drie daarop 
volgende nummers. 

N°. 5,6 en 7. — Bij elkaar gelegen. Zijn blijkens beschrijving, 
temperatuur van 43.33° C., hoeveelheid en aard der vaste 
bestanddeelen ongeveer gelijk. Menig gunstig werkend staal- 
water bevat minder vaste bestanddeelen. Uitvoeriger onderzoek 
van grootere hoeveelheid zal meer duidelijk over de waarde als 
staalwater kunnen doen beslissen. Groot is die waarde echter 

waarschijnlijk niet, want aan iĳjzeroxyde + aluinaarde, waar- 
van het grootste gedeelte aluinaarde was, werd slechts gevonden 
0.0023 gram in 300 e.e. water van n°. 7. Slechts zeldzaam 
zijn de staalwateren, die niet meer dan 5 milligram iĳjzeroxyde 
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(gewoonlijk is het als dubbel- koolzuur ijzeroxydule aanwezig) 
per liter bevatten, doeh in tal van watersoorten is wel de 6 
à 10O-voudige hoeveelheid aan te toonen eu nog meer. De 
zoogenaamde zwavelreuk (reuk naar zwavelwaterstofgas) komt 
wel meer voor bij ijzerhoudende bronnen, zonder dat het gas 
in het water zelf is aan te toonen. 

N° 8. — Twee bronnen bij elkaar. Veschillen blijkbaar, vol- 
gens beschrijving, ligging, temperatuur en scheikundig onderzoek 
niet belangrijk van de drie vorige. Schijnbaar hadden ze iets 
meer vaste stof, doch deze bedroeg bij drogen op 160° à 170° C. 
per liter slechts 2,674 gram en na gloeiing 2.306 gram. 

N°, 9, — Ging door breken van flesschen verloren. Afgaande 
op de beschrijving is het scheikundig onderzoek alsnog gewenscht. 

_ Afdeeling: Wi ondano, District: Langowan. 

_N°, 10. — Het water bevat veel organische stof; bij 160°à 170°C. 
gedroogd bedroeg de vaste stof nog per liter 1.972 gram en 
na gloeiing 1.724 gram; bevatte dus bijna 10 °/, organische 
stof. Een uitvoeriger onderzoek van grootere hoeveelheid water 
kan eerst aanwijzing geven of de onderstelling van geneeskrachtig 
te zijn op iets anders dan op de verhoogde temperatuur (87°.5 C.) 
erust. 
N°, 11. — Eerst uitvoeriger onderzoek van eene groote hoe- 

veelheid water kan doen zien of het water dezer wel, dan wel 
de modder in de geneeskunst is aan te wenden. Waarschijnlijk 
is het gehalte aan vrij zuur reden om het zoomin in- als 
uitwendig te gebruiken. Evenwel is het gehalte aan vrij zuur 
gering en staat daar tegenover een betrekkelijk belangrijk 
ijzergehalte. Per liter bevat het aan vaste stof bij 160° à 170° C. 
gedroogd 1.8172 gram en na gloeiing 1.5372. 

N°, 12. — Het water van deze modderwel is veel minder warm, 
bevat veel minder vaste stof en geen iĳzer. Het is dus waar- 
schijnlijk voor geneeskundig gebruik waardeloos, tenzij het baden 
in warme modder zijn nut kan hebben. De vaste stof per liter 
bedroeg bij 160° à 170° C. gedroogd 1.1684 gram en na gloeiing 
1.0184 gram; het bevat dus bijna 5 °/, organische stof. 
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N° 18. — De ontvangen massa was hoofdzakelijk slik (in ’t 

Hoogduitsch Schlamm). Het weinige water was sterk ijzerhou- 

dend, bevatte ook aluinaarde en het vaste residu was zeer 

hygroscopisch, mogelijk bevat het dus ook vrij zwavelzuur, 

ofschoon dit met de geringe hoeveelheid water (ongeveer 40 

kub. centimeter in ’tgeheel) niet konde aangetoond worden. 

Geneeskrachtige waarde is weinig waarschijnlijk. 

N° 14— Eerst een onderzoek van eene groote hoeveelheid 

water dezer twee bronnen kan uitmaken of dit water genees- 

krachtige waarde heeft, wat wel mogelijk is om de neutrale 

reactie en het iĳzergehalte. Per liter bevatte het aan vaste 

stof op 170° C. gedroogd 2.116 gram en na gloeiing 1.884 gram. 
N° 15— Eerst het onderzoek van eene grootere hoeveel- 

heid water dezer drie bronnen kan uitmaken of het genees- 
krachtige waarde heeft, waar vóór pleit het ijzergehalte, terwijl 

het gehalte aan vrij zuur dit minder waarschijnlijk maakt. — Het 
gehalte der vaste stof per liter, bij 160° à 170° C. gedroogd, 
bedroeg 0.6744 gram en na gloeiing 0.5944 gram. — Het totaal 
gehalte aan vaste anorganische stof is niet groot, doch destaalbron 
genaamd Pouhon te Spa, die nog 0.0469 gram koolzuur ijzer- 
oxydule per liter zoude bevatten, heeft slechts per liter 0.5447 
gram vaste stof. 1) 

N°, 16.— De waarde van het water dezer ‘elf modder- 
wellen mag, wat geneeskracht betreft, ongeveer met die van 
het water der modderwellen, onder n°. 13 vermeld, gelijk 
gesteld worden. Dat het laatste na indamping nog zuur 
reageerde en dat van n°, 16 neutraal, moet hieraan worden 
toegeschreven, dat het residu van n°. 16 zacht gegloeid is. 
Per liter bevatte het aan vaste stof bij 160° à 170° C. gedroogd 
1.6344 gram en zacht gegloeid 1.4464 gram. 

N° 17.— Dr werd slechts één liter van dit water ontvangen, 
dat zeer weinig ijzer en veel organische stof bleek te bevatten. 

De temperatuur van kookhitte, die het volgens de beschrij ving 

heeft, maakt het uit een geologisch oogpunt belangrijk. Schei- 

| 1) Dr, H. Herrrrt’s Handbuch der Balneotherapie von Dr. G. THILENTUS. 
Berlin 1882. Pag. 571. 
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kundig onderzoek van eene grootere hoeveelheid kan eerst 
doen beslissen of het water geneeskrachtige waarde heeft. Per 
liter bevatte het aan vaste stot op 160° à 170° C. gedroogd 
2.8684 gram en gegloeid 2.6064 gram, dus 8 °/, organische 
stof (gloeiverlies). 

N°, 18— De temperatuur van het water van dit meertje 
(43°.75 C.) is op zich zelf al voldoende om het water, als 
volbad gebezigd, voor sommige ziekten geneeskrachtig te doen 
werken. Of het water ook geneeskrachtige bestanddeelen be- 
vat kan eerst door onderzoek van eene grootere hoeveelheid 
beslist worden. Per liter bevatte het aan vaste stof op 140° 
à 150° gedroogd 1.524 gram en gegloeid 1.48 gram. 

N°. 19.— Volgens de beschrijving komt deze modderwel in 
dezelfde streek voor, waar n°. 13 en n°. 16 zijn; het water 
omt ook in hoofdzaak er mede overeen, bijv. wat het gehalte 

aan vaste stof en de zure reactie betreft. De temperatuur is 
veel lager. Per liter bevatte het water aan vaste stof op 160° 
à 1709 C. gedroogd 1.4312 gram en gegloeid 1.3092 gram, 
dus ruim 8 °/_ gloeiverlies. 

N°. 20.— De in de beschrijving voor deze warme bron opge- 
geven naam van Rano-lewo (slecht water) wordt, voor zooverre 
dit op de geschiktheid voor drinkwater slaat, door het schei- 
kundig onderzoek wel bevestigd, daar het water is geel, van 
zure reactie en te veel vaste stof bevat. Geen vrij zuur kon 
worden aangetoond. Ofschoon het zure karakter (1) het niet 
waarschijnlijk maakt, dat dit water geneeskrachtige waarde 
heeft, kan het toch eerst na uitvoeriger onderzoek van eene 
grootere hoeveelheid worden uitgemaakt. Per liter bevatte het 
water aan vaste stof bij 140° à 1509 C. gedroogd 1.084 gram 
en gegloeid 1.014 gram. 

(4) Waar hier en elders sprake is van het zuur karakter van een 

water, uitkomende door de reactie op lakmoespapier, ook za verdamping 

op het kokend waterbad, waarom het voor geneeskundig gebruik min- 

der geschikt wordt geacht, moet gedacht worden aan zuur reageerende 

verbindingen met zwavelzuur, bijv. van ijzeroxyde of aluinaarde, ziet aan 

wat de Duitscher noemt rt adrie” waar het zure karakter door vrij kool- 

zuur wordt veroorzaakt, doch dat na indamping niet meer aanwezig kan zijn. 



_ 
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Bij dit water werd proefondervindelijk bevestigd wat, betref- 
fende het verschil in reactie der ingedampte wateren n°. 13 en 
n°, 16, onder no°. 16 wordt beweerd, dat namelijk het gloeien 
de reden van de verandering der reactie is van zuur tot neutraal. 
Het water n°. 20 werd namelijk, na indamping tot kleine rest, 
onderzocht en reageerde toen nog zuur en na gloeien, de rest 
in weinig water opgelost zijnde was de reactie neutraal. 
Hier mag dus het gloeiverlies waarschijnlijk niet uitsluitend 
aan verlies van organische stof worden toegeschreven, maar 
was daarbij ook zwavelzuur verloren gegaan. 
N° 21— Het gemis van kleur en ontbreken van ijzer doen 

dit water eer voor drinkwater geschikt zijn, ofschoon het 
magnesia-gehalte te hoog is. Het voorkomen in de nabijheid 
van n°. 20 heeft zeker reden tot de benoeming van het laatste 
gegeven, waar tegen n°. 21 dan Rano-inkelang (helder water) 
genoemd is, Als vrij zuur bevattend en vrij van ijzer is het uit 
het oogpunt van geneeskracht waarschijnlijk waardeloos. 

Afdeeling: Tondano, District: Langowan. 

ook koolzuur bevatte, kan misschien wel als staalwater dienst 
doen; de ontvangen hoeveelheid van 0,8 liter was voor een 
quantitatief onderzoek echter niet voldoende. Per liter bevatte 
het water aan vaste stof op 170° à 175° C. gedroogd 1.8404 
gram en gegloeid 1.7244 gram. 

Bijzondere zorg voor goede sluiting en vulling der flesschen 
is bij herhaling van een onderzoek van eene grootere hoeveel- 
heid water noodzakelijk. Het bruine bezinksel toch in de 
flesch met zoutzuur behandeld en gefiltreerd gaf met geel 
bloedloogzout eene zeer duidelijke blauwe verkleuring, ten teeken 
dat daarin betrekkelijk veel ijzeroxyde aanwezig was. 

N° 23 Het water dezer vier modderwellen kwam in hoofd- 
zaak met dat van N°. 13 en 16 overeen. Er geldt dus hetzelfde van. 

N°. 22,— Het alkalisch le, ijzerhoudende water, dat 

In het algemeen is het district Langowan, uit een geologisch 
oogpunt, om zijne warme minerale bronnen en modderwellen 
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belangrijk. Van de watersoorten verdient die onder n°. 22 

behandeld uit een geneeskundig oogpunt de aandacht. 

Afdeeling: Tondano, Onder-distriet: Kakas. 

N°, 24,— In de beschrijving is sprake van twee bronnen, er 

werd slechts één wijnflesch vol water ontvangen van de eerst- 

genoemde (A), welk water aan de bron 51°.25 C. warm 

is. Het ontbreken van ijzer in dit water en het geringe gehalte 

aan vaste stof (raim 0.5 gram per liter) maken het bijna zeker, 

dat dit water alleen als warm water geneeskrachtige waarde 

heeft, 
N°. 25.— Het iĳzergehalte was zeer gering, misschien wel 

toevallig. Het water kan gelijk gesteld worden met het vorige. 

indplaats en vaste stof komen toch nagenoeg overeen. 

N°, 26.— Ook dit water kan gelijk gesteld worden met dat 

onder n°. 24 behandeld. Het is wat verder af dan n°. 25; 
denkelijk + ééne paal verder. 

N°, 27— Het geringe gehalte aan vaste stof is opvallend ; de 
fesschen waren toegelakt. Kan het water ook tijdens een zware 
regenbui verzameld zijn? Of zijn de flesschen ook gevuld met 
het water van het meer Tondano, dat ongeveer gelijke hoeveel- 
heid vaste stof bevat? — De beschrijving noemt het water „troebel, 
modderachtig’”’; het ontvangen water had slechts weinig troe- 
beling, althans lang niet zoo veel, dat het modderachtig kon 
genoemd worden. Zooals het ontvangen werd had het geen 
de minste geneeskrachtige waarde. 

N°, 28— Is door breken verloren gegaan. 
N°. 29, 30, 31 en 32. — ‘Hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid 

vaste bestanddeelen (0.6 à 0.7 gram per liter), dat is niet veel 
meer dan voor drinkwater wordt toegelaten, het chloor- en 
zwavelzuurgehalte verschilt niet veel en de temperatuur (van 
62,5° tot 66,25° C.) evenmin. Heeft dus voorde geneeskunde 
geene andere beteekenis als die van warm water. 

N°. 33,— In dezelfde streek alsde vier vorige; is alleen wat 
minder warm. Heeft ongeveer dezelfde samenstelling en dezelfde 
waarde. 
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Het water ontvangen uit het onder-district Kakas is van 
weinig beteekenis. 

Afdeeling: Tondano, Onder-district: Tomohon. 

N°. 34. — Het geringe gehalte aan vaste stof (minder dan 
0.5 gram per liter) wettigt het vermoeden, dat dit water, met 
het oog op geneeskracht, geene andere waarde heeft dan gewoon 

warm water. De hoeveelheid modder er bij ontvangen was 
niet groot. Het was geene kleiachtige aarde, zooals bij vele 
watersoorten uit het district Langowan het gevalis. De vind- 
plaats is trouwens van de naastbij gelegen grens van Langowan 
ook ongeveer acht uren gaans verwijderd, zoodat men hier zeer 

wel met een geheel ander terrein kan te doen hebben. 5 
N°, 35.— Indien dit water, zooals in de beschijving word; 

opgegeven, geneeskrachtige waarde heeft tegen huidziekter 
en die waarde aan iets anders als het baden met warm water 
moet worden toegeschreven, zoude een onderzoek van eene 
grootere hoeveelheid water noodzakelijk zijn. 

N°, 36.— Ofschoon aan dit water dezelfde geneeskracht, 
in de beschrijving, wordt toegekend als aan het vorige, kan 
het in dien zin wel geene andere waarde hebben als die van 
lauw-warm water, daar het gehalte aan vaste stof op 100°C. 
gedroogd slechts werd bevonden te zijn 0.312 gram per liter. 

37.— Indien dit water, door er in te baden, eenige 
gunstige werking op zwakke lieden en berri-berri-lijders kan 
uitoefenen, zooals in de beschrijving vermeld wordt, zoude 
een uitvoerig onderzoek van eene grootere hoeveelheid water 
noodig zijn om na te gaan of de bestanddeelen van het water 
in dezen werking uitoefenen, wat mij intusschen niet waar- 
schijnlijk voorkomt. 

N°, 38— Van dit water geldt hetzelfde als van het vorige. 
Fe. 39,— Dit water heeft weder een zuur karakter, blijk- 

baar uit het ontbreken van koolzuur in het in water onoplos- 
baar residu na indamping tot droog. Het bevat eenig iĳzer, 
van daar waarschijnlijk de gele kleur van wat zich „afscheidt 
bij het opvloeien” zooals de beschrijving zegt. 
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De zwavellucht, waarvan sprake, is, waarschijnlijk bedoelende 
reuk naar zwavelwaterstof, zal wel zijn een reuk bij de bronnen; 
in het water werd geen zwavelwaterstofgas gevonden. Dit 
kan nu wel door den langen tijd, tusschen het verzamelen 

en het onderzoek verloopen, verloren zijn gegaan, doch het 

komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat bij de bron die reuk 

wel in de lucht wordt waargenomen, zonder dat het zwavel- 

waterstofgas in het water is aan te toonen, een verschijnsel, 
dat ik zelf bij het boren eener Artesische put in de vesting 

Willem 1 heb waargenomen en niet zeldzaam schijnt te zijn. 

Afdeeling: Fondano, District: Tondano-Toulyang. 

Ne. 40.— Het is niet waarschijnlijk, dat dit water voor 
de geneeskunst eenige andere beteekenis heeft als die van 
lauw-warm water. 

N°. 41, 42 en 43. — Als n°. 40. De bestanddeelen komen 
er In nagenoeg mede overeen. 

N°. 44 — Van nog minder waarde wegens de geringe op- 

N°. 45. — De plaats is in verval, de temperatuur weinig boven 
die der lucht, het gehalte aan vaste bestanddeelen ongeveer 
zoo veel als hoogstens voor drinkwater wordt toegelaten ; dus: 
zonder waarde. 

N°, 46.— Als n°. 40 
N°, 47.— Als n°. 40. 
N°, 48. — Het water van het groote meer Tondano met slechts 

0.17 gram vaste stof per liter en gewone temperatuur is zeker ter 
vergelijking er bij gevoegd; heeft geen geneeskrachtige waarde. 

Afdeeling: Fondano, Onder-district: Tomohon. 

N°. 49 en 50— Zijn door breken verloren gegaan. Beide uit 
meertjes, die vischrijk zijn, zullen waarschijnlijk, daar het water 
de gewone temperatuur heeft, geneeskrachtig waardeloos zijn. 
Nadere opzending tot scheikundig onderzoek van deze water- 
soorten komt mij overbodig voor. 
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Het water uit het District T'ondano-toulyang en uit de beide 

meertjes n°. 49 en 50 in het Onder-district Z'amohon schijnt 

in het algemeen voor geneeskunde van weinig belang. 

Afdeeling: Tondano, Onder-district: Sarongsong. 

N°. 5l.— Ofschoon het tamelijk hard is, komt het, wegens 

gering gehalte aan vaste stof, voor drinkwater geschikt voor. 

Voor badwater, met het oog op geneeskracht, schijnt het slechts 

waarde te hebben wegens de hoogere temperatuur, die het heeft. 

N° 52,— Van de modder, die in de beschrijving vermeld 

wordt, werd niets ontvangen. Het gehalte aan vaste stof was 

slechts 0.54 gram op 100° C. gedroogd per liter, kan dus geacht 

worden niet meer te zijn dan voor gewoon drinkwater wordt 

toegestaan. Heeft er bij de inzameling en verzending geene 

vergissing plaats gehad, dan heeft dit water aan bestanddeelen 

niets wat de er aan toegeschreven gunstige werking tegen 

huidziekten kan verklaren. Misschien doet de, na het baden, 

op de huid opdrogende modder, hierbij als van de lucht afslui- 

on middel goede diensten (?). 
. 53— Dit water uit eene modderwel, die gebezigd wordt 

Rn n°. 52, ging door breken verloren. 
N°. 54— Het geringe gehalte aan vaste stof wettigt, in ver- 

verband met het in de beschrijving vermelde gebruik voor 
baden en drinken, de uitspraak dat het geneeskrachtig geene 
andere waarde heeft als die van warm water. 

N° 55. In hoeverre het niet onbelangrijke gehalte aan vrij 
zwavelzuur met het opgeloste ijzer en de verhoogde temperatuur 
bij sommige huidziekten nuttig kunnen werken is mij onbekend. 
Of soms nog andere bestanddeelen in geringe hoeveelheid 
aanwezig zijn, die misschien nuttig kunnen werken, zoude door 
scheikundig oriderzoek van eene veel grootere hoeveelheid water 

moeten uitgemaakt worden. In het algemeen is de onderstel- 
ling, dat bestanddeelen, in zeer geringe hoeveelheid in het water 
aanwezig, bij witwendige aanwending nog nuttig kunnen zijn, 
zeer gewaagd. 

N°. 56— Slechts het water, niet de modder, dezer wel werd 
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ontvangen. Het was door groot zwavelzuur-gehalte gekenmerkt. 
De hoeveelheid vaste stof per liter was slechts weinig boven 
die, welke voor drinkwater wordt toegelaten. Als warm water 
kan het zijn nut hebben. Het kan met n°. 52 gelijk gesteld 
worden, waarvan de wel niet ver af is. 

N° 57 en 58— Modderwellen in elkaars nabijheid. Het 
water van beiden is gekenmerkt door een belangrijk gehalte 
aan vrij zwavelzuur en betrekkelijk groot gehalte aan vaste 
stof. Ofschoon daarom uit een geologisch oogpunt van belang, 
kan het gehalte aan vrij zwavelzuur tevens reden zijn, dat 
het water voor geneeskundig gebruik niet kan dienen. 

N°. 59.— Het water dezer modderwel, belangrijk minder zuur 
reageerende dan de beide vorige en zonder dat er vrij zuurin … 
was aan te toonen, bevat niet half zooveel vaste stof als de 
beide vorige, heeft blijkbaar aluin opgelost doch is vrij van _ 
ijzer. Ten westen van hetzelfde meer Linon, waarvan de beide 
vorige ten noord-oosten liggen, is het minder onder den invloed 
van in die streken voorkomende vulkanische werking. De ge- 
vonden bestanddeelen geven geen aanleiding om aan te nemen, 
dat het water bijzondere geneeskrachtige bestanddeelen bevat. 

N°, 60 en 61.— Hiervan wordt in de beschrijving gezegd, 
dat het bronnen zijn, die troebel water leveren. Het water 
van beide bevatte echter, zooals in de beschrijving van n°. 57 
en 58 gemeld wordt, witte modder (slib of slik). Op de etiquet- 
ten van n°. 60 en 61 stond dit echter ook vermeld als: „Ka- 
adoan aboe poetih,”’ eene uitdrukking die ook op de etiquet- 
ten van n°. 57 en 58 voorkwam. Overigens kwamen de nummers 
en verdere aanwijzingen van etiquetten en beschrijvingen overeen, 
respectievelijk van alle vier de nummers. Ofschoon n°. 60 de 
belangrijke hoeveelheid va 6,6 gram vaste stof per liter bevatte 
en n°. 61 nog 2 gram, kan van geen van beide watersoorten 
met grond vermoed worden, dat hunne bestanddeelen belangrijke 
geneeskrachtige werking hebben, anders als onder n°. 55 is 
gezegd. Belangrijke vorming van zwavelzuur in den bodem 
is oorzaak, dat hier ijzer en aluinaarde zijn opgelost. Veel 
vrij zuur bevatten deze watersoorten niet meer. 
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Van de witte slik van n°. 60 werd ruim elf gram op 100° 
C. gedroogd en daarna met 50 kubiek centimeter zwavel- 
koolstof geschud. 12 kub. centimeter hiervan afgegoten lieten 

geen spoor achter, na verdamping op een waterbad, dus was 
zwavel afwezig. Bij 300-malige lineaire vergrooting werden 

bleek bij analyse hoofdzakelijk te bestaan uit kiezelzure 
aluinaarde met geringe hoeveelheden ijzer, kalk en magnesia. 

Het gloeiverlies der op 100° C. gedroogde vaste stof was 
17.16 °/, waarschijnlijk, daar geene tijdelijke zwart- of bruin- 
kleuring werd waargenomen, alleen water. 
N°. 62,— Kan nagenoeg met n°. 58 gelijk gesteld worden 

wat de scheikundige samenstelling betreft. In de beschrijving 
wordt evenwel n°. 58 modderwel en n°. 62 bron met troebel 
water genoemd. Ook de temperatuur van het water verschilt 
belangrijk; die van het water van n°. 58 wordt opgegeven te 
zijn 62°,5 C. en van n°. 62 als 96°,25 C 

N°. 63.— Dit water schijnt na bezinking verzameld te zijn, 
want de in de beschrijving vermelde gele troebeling werd er 
niet in gezien. Vrij zuur en aluinaarde konden er niet in 
worden aangetoond. Wel ijzer en veel chloor en zwavelzuur. 
Daar nog minder dan één liter van dit water ontvangen werd 
konde geen onderzoek naar meer zeldzame bestanddeelen worden 
ingesteld. 

N°. 64,— Als met dit water geene vergissing heeft plaats 
gehad, schijnt men het nagenoeg helder te hebben afgeschonken 
van de gele stof, der er, even als in het vorige water, in 
voorkomt. Daar het nu neutraal en na indamping alkalisch 
reageerde en koolzuur in het in water onoplosbare resìdu van 
indamping gevonden werd, terwijl slechts een twijfelachtig 
spoor ijzer aanwezig was, is het mogelijk, dat dit water (zoo 
het onder de noodige voorzorgen verzameld wordt) blijkt een 
belangrijk staalwater te zijn als de afgescheiden gele stof blijkt 
aan de lucht afgescheiden ijzeroxydule-oxyde te zijn. ’t Kan 
echter ook zijn dat het gele klei is, die wel als afsluitings- 
middel op wonden dienst kan doen. 
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N° 65,— Van dit water kan, in verband met de beschrijving, 
hetzelfde gezegd worden als van het vorige, alleen is de hoe- 
veelheid vaste stof per liter (0.61 gram) niet belangrijk en 
daarmede het chloor- en zwavelzuur-gehalte ook geringer. 
De temperatuur aan de bron was ook lager. 

N°. 66.— De beschrijving in verband met de geringe hoe- 
veelheid vaste stof doet vermoeden, dat dit water geen genees- 
krachtige waarde heeft, tenzij alweder als lauw-warm bad 

N°, 67.— Een meertje, dat vrij zwavelzuur in het water 
bevat. Van de witte troebeling, in de beschrijving „tanah 
poetih” op de etiquetten „aboe poetih” genoemd, werd in het 
water niets gevonden. Geologisch van belang, is het uit een 
oogpunt van geneeskunde waarschijnlijk waardeloos daar ook 
de temperatuur niet of weinig hooger is dan die der lucht. 

N°. 68.— Naast ruim een half gram vrij zwavelzuur per 
liter werd eene belangrijke hoeveelheid ijzer en aluinaarde 
opgelost gevonden in dit water, doch geen mangaan. Of het 
werkzaam kan zijn tegen huidziekten, in den zin als onder 
n°. 55 vermeld, laat ik aan geneeskundig oordeel over. 

Ofschoon aan het slot der beschrijving van de watersoorten 
uit het onder-district Sarongsong vermeld wordt dat „de meeste 
„der bovengenoemde bronnen of modderwellen eene vrij sterke 
„zwavellucht verspreiden” (reuk naar zwavelwaterstofgas ?) 
werd daarvan aan geen der 18 soorten water iets waargenomen. 
Het geval zal daar zich dus voordoen, waarop door mij aan het 
einde van het onder-district Tomohon is gewezen onder n°. 39. 

De vele warme bronnen en modderwellen in het kleine onder- 
distriet Sarongsong maken het uit een geologisch oogpunt 
belangrijk. Groote geneeskrachtige waarde kan echter waar- 
schijnlijk niet aan die watersoorten worden toegekend. 

Afdeeling : Tondano, Onder-distriet: Remboken. 

N° 69,— Het water dezer bron heeft, blijkens den uitslag 
van het scheikundig onderzoek, dat nog geen half gram vaste 
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stof per liter aanwijst, in verband met de beschrijving, geene 

andere geneeskrachtige waarde als dat het lauw-warm is 

(40° C. 
N°. 70 t/m 78.— Alsn°.69. N°. 73 is door breken verloren 

gegaan, doch, naar de beschrijving, is zeer waarschijnlijk 

daarop hetzelfde oordeel van toepassing. 

Mn 19. — Is door breken verloren gegaan. Waarschijnlijk 
van even weinig waarde als de vorigen. 

N°, 80.— Is door breken verloren gegaan. Bevat dit water 

inderdaad zwavelwaterstofgas, dan kan onderzoek aan de bron 
en van met veel zorg verzameld water waarde hebben. 

N°. 81 en 82,— Als n°. 69. 
N°, 83.— Ging door breken verloren. De opmerking, dat het 

water der rivier Remboken begint te borrelen als men in een 
prauwtje op 200 à 300 Rijnl. voet van de bron Welang vaart 
en op den rand der prauw slaat kan eene aanwijzing zijn op 
veel modder op den bodem der rivier, waaruit zich licht kool- 
waterstofgas ontwikkelt; in dit geval is het verschijnsel uit 
geneeskundig oogpunt van geene waarde en een zeer gewoon. 
'tZoude ook op een belangrijk koolzuur-gehalte van het water 
kunnen wijzen. 

N°. 84,— In dit water, dat bijna dezelfde temperatuur heeft 
in de natuur als n°. 83, denzelfden naam draagt en in de na- 
bijheid is gelegen, werd vrij of half gebonden koolzuur aangetoond 
door troebeling met kalkwater; het bevatte slechts weinig 
zwavelzuur. Het vermoeden, dat het veel zal gelijken op 
n°. 83 vindt zijnen grond in de nabijheid en overeenkomst in 
temperatuur. Ofschoon weinig ijzer bevattend is het, de geringe 

hoeveelheid vaste stof in aanmerking genomen, waarschijnlijk 
uit een geneeskundig oogpunt waardeloos. 

N°. 85.— Ging door breken verloren. Lettende op de bescarij- 
ving schijnt onderzoek wenschelijk. In verband met de volgende 

hoeveelheid eenig resultaat geven. Te voren diene echter 
uitgemaakt of ook de temperatuur van ’t water reeds de huid- 
aandoening geneest. 
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N°, 86.— De hoeveelheid vaste stoffen, in dit water opgelost, 

wijst niet op veel waarde voor de geneeskunde. Doch het 
water bevatte zwavelwaterstofgas, waarvan in de beschrijving 

geen melding wordt gemaakt. Het is dus onzeker of het zwa- 
velwaterstofgas door de lange bewaring was ontstaan dan wel 
er oorspronkelijk in voorkomt, wat door nader bezoek der bron 
dient te worden uitgemaakt. Er werd slechts een bierflesch vol 
van ontvangen. Daar het water slechts weinig verontreiniging 
bevatte en overeenkomstige gelijk verpakte watersoorten geen 
reuk naar zwavelwaterstofgas bezaten is het niet waarschijnlijk, 
dat ontleding sedert de verzending oorzaak van den reuk was. 

N° 87.— Als n°. 69 
N°. 88.— Had bij ontvangst geen reuk. Slechts een wijnflesch 

vol werd van dit water ontvangen, dat zoo veel vrij zwavelzuur 
bevatte, dat, bij indamping tot droog op ’t waterbad, van 250 
ee, helder gefiltreerd water de organische stof verkoold werd. 
IJzer en aluinaarde waren opgelost. De aanwezigheid van 
mangaan bleef twijfelachtig. De opgave van de zwavellucht, die 
het water zoude hebben, zal waarschijnlijk wel in de nabij aeid 
der bron voorkomen (zwavelwaterstofgas, vide de aanteekening 
aan het einde der watersoorten uit het onder-district Sarongsong). 

Ofschoon vermeld wordt, dat dit water niet wordt benut, 
komt het mij voor nagenoeg even veel waarde te hebben als 
het water onder n°. 61 vermeld. 

N°. 89— Het water ging door breken verloren. In verband 
met de beschrijving is onderzoek wenschelijk. 

N°, 90.— De waarde van het water dezer modderwel kan 
nagenoeg gelijk gesteld worden aan die van n°. 60. 

De meeste der warme bronnen in het onder-district Remboken 
hebben uit een geneeskundig oogpunt geene andere waarde 
als dat zij warm water leveren, Intusschen blijkt dit onder- 
district zeer rijk aan zulke bronnen te zijn. 

Blijken enkele, bij nader onderzoek, werkelijk zwavel water- 
stof te bevatten, dan moet het oordeel ten opzichte van deze 
misschien gewijzigd worden. 



— 12 — 

Afdeeling: Kema. 

No. 91.— Het geringe gehalte aan vaste stof wijst er op, dat 

dit water wel geene andere geneeskrachtige waarde heeft als 

die van lauw-warm water. 

N°, 92.— Volgens de beschrijving loopt de plaats bij vloed 

onder water. Het groote gehalte aan vaste stof (bijna 8 gram 

per liter) in verband met een chloorgehalte van meer dan 3 

gram per liter, een groot zwavelzuur-gehalte en neutrale 

reactie wijzen er ook op, dat dit water met zeewater vermengd 

is. Als zoodanig heeft het geene bijzondere waarde. Daar ik 

dus blijkbaar met brak water te doen had, laat zich daaruit 

de aanwezigheid van zwavelwaterstofgas verklaren, dat waar- 

schijnlijk in het versch geschepte water niet voorkomt, waarom 

er ook in den beschrijvenden staat geen melding van is gemaakt. 

N°, 93,— Het onderzoek van dit water aan de bron met zorg 

in grootere hoeveelheid verzameld, zóó, dat ook bepaling van 

de hoeveelheid zwavelwaterstofgas mogelijk is, kan voor de 

geneeskunde belangrijk zijn. 

N°. 94 — Vande aanwezigheid van zwavelwaterstofgas in dit 

water wordt in den beschrij venden staat geen melding gemaakt. 

Komt het er werkelijk ook oorspronkelijk in voor, waarnaar 

onderzoek dient gedaan te worden, dan is dit water voor de 

geneeskunde niet van belang ontbloot. Uitvoeriger onderzoek 
dan gedaan is, konde met de hoeveelheid van drie liter, die 

ontvangen werd, niet plaats hebben. 
N° 95.— Het water heeft wegens gering gehalte aan vaste 

stof en gewone temperatuur geene geneeskrachtige waarde. 

Afdeeling: Amverang. 

N°. 96. — Komt blijkens den uitslag van het scheikundig 

onderzoek veel overeen met n°. 61, waarmede het ook bijna 
in temperatuur overeenkomt, terwijl: het in de nabijheid er van 

voorkomt. 
N° 97.— Hoewel dit water nog minder vaste stof bevat, 

komt het in den aard der bestanddeelen met het vorige overeen. 
De temperatuur is echter veel lager (42°.78 C.) 
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N° 98 — Is om zijn gering gehalte aan vaste stof en lage 
temperatuur van geene waarde voor gebruik in de geneeskunst. 

N°. 99 en 100.— Hoewel van deze, in elkaars nabijheid 
gelegen bronnen van kokend water, volgens den beschrij venden 
staat, geen gebruik wordt gemaakt, zoude het toch bij onderzoek 
van grootere hoeveelheden mogelijk kunnen blijken, dat zij 
eenige geneeskrachtige waarde hebben. 

Blijkens de resultaten van het scheikundig onderzoek was 
de hoeveelheid vaste stof ongeveer even groot en waren de 
bestanddeelen van dezelfde soort. Opvallend is het betrekkelijk 
groot gehalte aan phosphorzuur, dat in het gedeelte van het 
residu van 250 c. ec. water, dat niet in water maar wel in 
zoutzuur oploste, reeds door middel van de reactie met iĳzer- 
chloride en azijnzure soda konde aangetoond worden, eene 
reactie die veel minder gevoelig is dan die met molybdeenzuur, 
het middel, waarmede in den regel in de andere watersoorten 
alleen het phosphorzuur was aan te toonen. 

De geringe hoeveelheden water, die ontvangen werden, nl. 
1 liter van n°. 99 en een halve liter van n°. 100, maakten 
uitvoeriger onderzoek onmogelijk. 

N°. 101.— Blijkens den beschrijvenden staat zegt men, dat 
dit water vergiftig is. De geringe hoeveelheid vaste stof van 
0.1592 gram wijst daar niet op. Fene hoeveelheid van 1000 
kub. ce. werd met koolzure-soda-oplossing alkalisch gemaakt 
en daarna tot 275 kub. c. ingedampt, eene geringe troebeling 
afgefiltreerd, het filtraat met zoutzuur zuur gemaakt en onder 
verwarming gewasschen zwavelwaterstofgas doorgevoerd, waar- 
door ook na 20 uur in ’t duister gestaan te hebben geene 
andere als eene uiterst geringe troebeling van afgescheiden 
zwavel ontstond. Dus arsenicum was afwezig. In het oorspron- 
kelijke oningedampte water gaf een weinig verdund zwavelzuur 
ook geen neerslag, dus waren baryt-verbindingen afwezig. 

In het met zwavelzuur zuur gemaakte water gaf pikrinezuur 
ook geen neerslag (reactie op alkaloïden). De zoogenaamde 

vergiftigheid van het water zal dus wel een sprookje zijn. 
N°, 102 ‘/„ 109.— Hebben met het oog op het geringe 

12k 
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gehalte aan vaste bestaanddeelen wel geene andere genees- 

krachtige waarde als die van warm water. 

N°. 110.— De beide wijnflesschen, die ontvangen werden, 

waren voor het grootste gedeelte met lichtgrijs slik gevuld, 

zoodat er slechts zeer weinig water ter beschikking was en 

zelfs de beide eenvoudige kwantitatieve bepalingen der hoe- 

veelheid vaste stof, respectievelijk met 100 en 75 kub. centi- 

meter water ondernomen, niet voldoende overeen kwamen. De 

belangrijke hoeveelheid vaste stof in dit water en het zeld- 

zaam geval van koper in oplossing maken een nader onderzoek 

van dit water zeer gewenscht. Hoewel het volgens den be- 
schrijvenden staat niet wordt gebruikt, kan het even goed 

nuttig zijn als bijv. n°. 60. : 

11— Kam ongeveer gelijk gesteld worden met ne. 61. 
N°. 112.— Heeft zeer waarschijnlijk geene geneeskrachtige 

waarde met het oog op het ontbreken van ijzer en de niet 

groote hoeveelheid vaste stof, die er in is opgelost Van de 
eene flesch had het water een geringe reuk naar zwavelwater- 

stof; het water uit de andere had dien reuk niet. Waarschijn- 
lijk had hier geringe ontleding in de eerste flesch plaats gehad. 

N°. 113.— Dit water heeft overeenkomst in samenstelling 
met n°. 112 wat betreft hoeveelheid vaste stof en chloor- en 
zwavelzuur-gehalte. Het ijzer, dat er in gevonden wordt, 
maakt echter een belangrijk punt van verschil uit. Uit de 
omstandigheid, dat in Maart 1894 zich boven in de eene, nog 

ongeopende, toegelakte flesch aan den binnenwand der flesch 

een belangrijk bruin afzetsel bevond, konde besloten worden, 

dat het ijzer zich langzamerhand er uit had afgezet, dus zich 

waarschijnlijk oorspronkelijk als dubbelkoolzuur ijzeroxydule 

in oplossing bevond. Onderzoek van op nieuw zorgvuldig 
verzameld water in grootere hoeveelheid zal kunnen doen be- 

slissen of men hier met een staalwater te doen heeft, dat voor 

de geneeskunde van belang is. 
N°. 114 en 115.— In elkaars nabijheid ; hebben waarschijn- 

lijk geene andere waarde voor de geneeskunde als die van 

warm water. 
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N°, 116.— In den beschrijvenden staat wordt vermeld, dat 
dit water gebruikt wordt om schurft te genezen. Als dat 
gelukt heeft er waarschijnlijk eene vergissing plaats gehad, 
want de geringe hoeveelheid en de aard der vaste bestand- 
deelen maken dit zeer onwaarschijnlijk. Misschien is een ge- 
halte aan zwavelwaterstofgas sedert de inzameling verdwenen. 
Er werd niet vermeld of het er naar riekte. 

Nadere opgave in dezen is wenschelijk. 
N° 117.— In dit water, waarvan gelijke aanwending vermeld 

werd als van n°. 116, werd wel zwavelwaterstofgas gevonden. 
Nadere opgave of dit er oorspronkelijk in voorkomt is wenschelijk. 

N°, 118 t/m. 121.— Zijn, met het oog op het geringe ge- 
halte aan vaste stof en den aard der bestanddeelen, van geen 
ander belang als dat zij lauw-warm zijn. 

N°, 122/, 124. — Blijkens het groote chloorgehalte en den 
beschrijvenden staat is dit water met zeewater vermengd; of 
het onvermengd met zeewater kan worden opgevangen en hoe 
het dan is, is onbekend. Een onderzoek werd reeds gedaan 
door B. Porak (Natuurk. Tijdschr. N. IL. Dl. XXXTI bladz. 194). 

N° 125 en 126.— Volgens den beschrijvenden staat zoude 
n°. 126 liggen „22 meter van de bron ne. 3”, dat is mijn ne. 124, 
Dit zal wel eene kleine schrijffout zijn en bedoeld zijn n°. 3* dat 
is de naast voorgaande of mijn nummer 125, want behalve 
dat het opschrift der flesschen daarop wijst, duidt ook de 
overeenkomst der hoeveelheid vaste stof en der bestanddeelen 
daar op. De warmtegraad wordt opgegeven te zijn van beide 
als volgt: „Panasannja ada 3/4 deri ajer panas biasa.””— Een 
uitvoerig onderzoek van grootere hoeveelheid kan eerst uit- 
maken of deze watersoorten belangrijke eeen be- 
aar bevatten. 

127 — Waarschijnlijk is het zwavelwaterstof-gehalte aan 
geelnds ontleding toe te schrijven en komt dit water in hoofd- 
zaak met de beide vorige overeen. 

N°. 128 U, 130.— Verschillen niet veel in hoeveelheid en 
aard der vaste bestanddeelen, die tezamen nog geen half gram 
per liter bedragen. Het water zal dus waarschijnlijk voor 
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geneeskundig geb ruik geene andere waarde hebben als die van 
warm water. De temperaturen stemmen ook nagenoeg overeen. 

Afdeeling: Belang. 

Voor elf bronnen uit de afdeeling Belang werd geen be- 

schrijvende staat ontvangen, doch de flesschen waren van uit- 

voerige Maleische opschriften voorzien, waarvan het belang- 

rijke aan die staten is toegevoegd. 

No. 131 öm. 137.— Deze verschillen weinig in hoeveelheid 

vaste stof per liter, welke gemiddeld 1,5 gram bedraagt. Het 

belangrijkste chloor- en zwavelzuurgehalte wisselt een weinig 
met de hoeveelheid der vaste bestanddeelen. De temperatuurs- 
opgaven zijn evenzoo weinig verschillend, wisselende tusschen 

34° en 40°. De eerste zes liggen allen in de nabijheid van 
de negorij Silian, die weder niet ver van de negorij Loboe 
ligt, waarbij n°. 137 voorkomt. Alle van neutrale reactie en 
zwak alkalisch na indamping, vrij van iĳzer of slechts een 
spoor er van bevattende, terwijl er geen geneeskundig gebruik 

van gemaakt wordt, zijn zij in dit opzicht waarschijnlijk waar- 
deloos, behoudens de werking, die er als lauw-warm water 
aan mocht worden toegekend. 

Ne. 138 en 139. — Deze hebben nog minder vaste stof en 
zullen dus nog minder dan de vorige voor geneeskundig 
gebruik in aanmerking kunnen komen, waarmede ze overigens, 
behoudens nog lagere temperatuur, overeenkomen. 

Ne, 140. — Dit water heeft slechts 0,2752 gram vaste stof 
per liter, is nagenoeg vrij van ijzer en heeft gewone tempera- 
tuur; kan dus een uitnemend drinkwater zijn. De geringe 
stank bij het openen stond waarschijnlijk met het lange 
bewaren en de geringe hoeveelheid vaste stof in verband. 

N°, 141. — Blijkens de aanteekening op het etiquette en 
het belangrijke chloorgehalte wordt deze bron bij vloed door 
zeewater overstroomd en is het water dus gedeeltelijk zeewater 
en daarom van geen belang, zoo lang niet het water der bron 
afzonderlijk verzameld kan worden en dan nog blijken mocht 
een buitengewoon gehalte aan vaste stoffen te bevatten. 



OPMERKINGEN BETREFFENDE DEN UITSLAG VAN HET 

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK DER MINERALE 

WATEREN UIT DE MINAHASSA. 

1e, — Waar veel vrij zuur was, ontbrak bijna geheel zoutzuur 

en was het vrije zuur zwavelzuur, en dan kwam in het water 

eene betrekkelijk ruime hoeveelheid ijzer voor; dit was bet 

geval met de nummers: 55, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 90, 96, 

110 en 111. 
2e, — Zuur reageerende wateren, als de reactie zeer duidelijk 

was, bevatteden meermalen aluinaarde, zoo bijvoorbeeld in de 

nummers: 11, 55, 57, 59, 60, 61, 88, 90, 96, 97, 110 en 111. 

Uit de gevallen van n°. 59 en 60 blijkt, dat niet altijd 

vrij zuur aanwezig was als aluinaarde was opgelost. 

De aluinaarde ontbrak in de zuur reageerende wateren n°. 19, 
“58, 62, 63, 67 en 68. 

Be, ee Plaheeins was zeer dikwijls door öplosr van 
molybdeenzure ammonia in salpeterzuur aan te toonen; slechts 
driemaal was er zooveel,'dat de reactie ook met iĳzerchloride 

en azijnzure soda gelukte, dat was bij n°, 10 voor het, na indam- 
ping, in water oplosbare gedeelte het geval; voor n°. 99 en 
n°. 100 was die reactie positief met het, na indamping, in 
water oplosbare gedeelte. Van alle drie de soorten was het 
op 100° C. gedroogde residu vóór het qualitatief onderzoek ge- 
gloeid ter verwijdering van de ere kEeljk groote hoeveelheid 
organische stof. 

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat het grootere 
gehalte aan phosphorzuur afkomstig is van plantendeelen, die 
in het water waren vergaan. 

4° — Zwavelwaterstofgas werd in betrekkelijk weinig ge vallen 
gevonden: in de nummers 86, 92, 93, 94, 112, 117, 127 en 130. 

Het zwavelwaterstofgas van n°. 92, welk water bij vloed met 
zeewater wordt gemengd, waarop het hooge gehalte aan vaste stof, 
o.a. veel natrium en chloor, ook wijst, zal wel door ontleding 
nà de inzameling veroorzaakt zijn. De beschrijvende lijst maakt 

van eenigen reuk geen melding. 
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Het gebruik, dat van n°. 117 wordt gemaakt tegen schurft 
zoude doen vermoeden dat het gevonden zwavelwaterstofgas 
oorspronkelijk in het water voorkomt, daarentegen is in n°. 116 
geen zwavelwaterstof gevonden, ofschoon dit water eveneens 
tegen schurft wordt gebezigd volgens den beschrijvenden staat, 
die echter geen reuk van het water vermeldt. 

Nader onderzoek daarnaar is wenschelijk. Zoo voor n°. 127 
en 130. 

Van n°. 5 wordt lichte zwavelreuk vermeld, er is echter 
geen zwavelwaterstof gevonden. 

Bij n°. 93 worden in de beschrijvende lijst zwaveldampen 
aan de bron vermeld. 

5°, — Meer dan 4 gram vaste stof per liter op 100° C. ge- 
droogd werd gevonden bij: 

n°. 2— wordt bij vloed met zeewater vermengd volgens 
beschrijvenden staat ; 

n°. 60.— is, blijkbaar uit gering chloorgehalte, niet met de 
zee in verbinding; 

n°. 68.— id id. id. 
n°. 92 — wordt bij vloed met zeewater vermengd, volgens 

beschrijvende lijst; ook blijkbaar uit het groot natrium- en 
chloorgehalte; 

n°. 94, — 
n°. 110,— 
n°, 122, 123 en 124,— staan alle drie waarschijnlijk met de 

zee in verband; van n°. 122 wordt dit in de beschrijvende 
lijst vermeld ; 

n°. 141.— staat volgens het opschrift der flesch met de zee 
in verband; ook blijkbaar uit het groote chloor- en natrium- 
gehalte. 

Die dus meer dan 4 gram op 100° C. gedroogde vaste stof 

per liter bevatten, zonder met zeewater vermengd te zijn, zijn 
slechts de nummers 60, 68, 94 en 110, waarvan n°. 68 en 

n°, 110 vrij zwavelzuur bevatten. 

Batavia, 6 Mei 1894. 



DE ZOUTBRON TE SOEKADJADI 

(Res. Palembang). 

Jaren geleden deed de toenmalige Resident van Palembang, 
de Heer Couperus, aan het Bestuur der Kon. Nat. Ver. mede- 
deeling, dat bij eene excursie in de Kikim op 3 paal afstand 
van de doessoen Soekadjadi, aan den oorsprong der Empajang 

“eene zoutbron gevonden was, waarvan de bevolking een zeer 
druk gebruik maakte. Volgens den Heer Couperus zou deze 
bron jaarlijks f 5000. — aan zout van zeer goede qualiteit op- 
leveren. Zelfs zou te dier plaatse een soort van zoutfabriek 
bestaan, die 20 zoutpannen bevatte. 

Naar aanleiding hiervan werd door den Directeur van O. E. 
en N. aan den Resident van Palembang, bij Missive dd. 17 
Juni 1893, N°. 6720, verzocht, een onderzoek te doen instellen 
naar den tegenwoordigen toestand der bron. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door den Heer Dumas, con- 
troleur der afd. Boengamas, die hiervan een uitvoerig rapport 
indiende, met een flesch zout, afkomstig uit de zoutbron te 
Soekadjadi, en 2 flesschen zouthoudend water, waarvan één 
uit die bron en één uit de beek Ajer Medidi afkomstig. De 
drie flesschen werden door den Directeur van O0. E. en N. 
naar het koloniaal Museum te Haarlem gezonden, terwijl het 
rapport welwillend door hem aan de Kon. Nat. Ver. werd afge- 
staan, ter opneming in het Natuurkundig Tijdschrift. 

Dit rapport is van den volgenden inhoud. 

RAPPORT OMTRENT DE ZOUTBBRON TE SOEKADJADI 

poor F. H. Dumas, CONTROLEUR 

VAN BOENGAMAS. 

De bedoelde zoutbron is gelegen op + 3 paal ten Westen 
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van de doesoen Soekadjadi der marga Pendjalang Soekoe 
Empajang Oeloe, op eene hoogvlakte die door den bovenloop 
van de Empajang-rivier en hare bronnen wordt doorstroomd en 
zich uitstrekt aan den oostelijken voet van de heuvelketen 
ie de grens met de onderafdeeling Pasemahlanden uitmaakt. 
De bron bestaat uit een put van 3'/, Meter diep en 1 

Meter middellijn, waarvan de loodrechte wanden, die uit de 
zoogenaamde vuursteen bestaan, ruim 1 Meter boven den 
beganen grond uitsteken. Door een smal tusschenschot of 
brug is de opening van dezen put in twee gelijke cirkelvormige 
deelen verdeeld, die van boven gezien eenige gelijkenis ver- 
toonen met reusachtige neusgaten, waarom die openingen door 
den Inlander dan ook met den naam van „hidoeng”’ — neus 
werden betiteld. De bodem van den put, die uit hetzelfde 
gesteente als de wanden bestaat en door een kegelvormig 
uitwas van 1 Meter hoog den vorm heeft van den bodem van 
een wijntlesch met ziel, bevat een menigte scheuren en spleten 
waaruit het bronwater opborrelt, dat behalve keukenzout eene 
groote hoeveelheid koolzuur in opgelosten toestand bevat. Dit 
gas ontsnapt uit het water, zoodra dit, uit de rotsspleten 
tredende, aan mindere drukking onderhevig wordt. 

De kracht waarmede het bronwater wordt opgeperst kan 
niet bijzonder groot zijn, daar de watertoevoer reeds ophoudt, 
als de put tot het niveau van den beganen grond is gevuld. 

Dergelijke putten als de beschrevene, of liever gezegd gaten, 
treft men ten getale van acht aan, de drie grootste na de 
beschrevene zijn respectievelijk 21/,, 2 en 1 Meter diep en hebben 
een diameter van !/,, 1 en /, Meter; de overige zijn niet meer 
dan !/, Meter diep en breed. Zij zijn gelegen in een kring 
van 60 à 80 Meter diameter in het midden waarvan de 
beschreven zoutbron is gelegen. De Ajer Medidi is een der 
bronnen van de Wmpajang, gelegen halverwege tusschen de 
doesoen Soekadjadi en de bovenvermelde zoutbronnen en aldus 
door de bevolking genoemd omdat uit haar zanderige bedding 
gestadig koolzuurhoudend water opborrelt, dat alleen door 
een geringer zoutgehalte zich onderscheidt van het bronwater. 
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Een en ander doet mij veronderstellen dat de zoutbronnen 

zich bevinden in een laag gesteente van dezelfde formatie als 
hare wanden, die zich slechts weinige meters onder den be- 
ganen grond, over eene groote oppervlakte, minstens tot de 
Ajer Medidi, uitstrekt. 

De wijze, waarop door de bevolking van bovengenoemde 
marga uit die bronnen het zout wordt gewonnen, is nog zeer 
primitief en de productie luttel. Het oude bijgeloof brengt 
mede dat men van de vroegere wijze van zoutwinning, zelfs 
in de kleinste bijzonderheden, niet afwijkt. 

Tot het putten van het water uit de grootste bron, de eenige 
die thans nog wordt geexploiteerd, bedient men zich van 
bamboekokers inhoudende 2 a 2!/, Liter, die aan een dito 
dunnen stok zijn vastgebonden. 

Aangezien men het zout verkrijgt door indamping van het 
water door middel van een houtvuur, is in den naasten omtrek 
van de bron al het daartoe bruikbare hout reeds weggekapt, 
zoodat het terrein een met gras en alang-alang begroeide 
vlakte vertoont. 

Het water moet men thans daarom vervoeren naar verder 
afgelegene plaatsen, in de nabijheid waarvan nog voldoende 
brandhout aanwezig is. Bij dit vervoer maakt men eveneens 
gebruik van bamboekokers van 4 Liter inhoud, die in een 
groote mand op den rug worden gedragen. Naar gelang de 
vracht bestemd is voor een man of voor eene vrouw bestaat 
zij uit 7 à 5 van deze kokers. 

De zoutbron kan, voor dat het water door het bezinksel te 
troebel en mitsdien voor de zoutwinning onbruikbaar is ge- 
worden, 25 mansvrachten (ambinans) bij gestadig putten op- 

leveren. Aan haar lot overgelaten, is zij dan in 5 à 6 uren 
weder tot het vaste niveau gevuld. 

Tot het verwerken van die 25 vrachten, dus v van 7 x 4 x 25 
of 700 Liters water, heeft men 10 dagen noodig, gedurende 
welken tijd dat water onder gestadig toevoegen in ijzeren pannen 
(wadja’s) van °/, Meter middellijn dag en nacht zacht aan de kook 
wordt gehouden. De stookplaatsen bestaan uit mijtvormige ovens 
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van %/, Meter hoog en 1 Meter middellijn, van beneden 
gemeten, voorzien van een opening voor het insteken van het hout 
en een opening voor de pan, en bestaande uit metselwerk van 
rivierklei en steenen. 

De opbrengst bedraagt per 25 vrachten of 700 Liters + 21 
K.G. zout ter waarde plaatselijk van f 2.80; het zoutgehalte 
van het bronwater is dus nagenoeg 3°/,. 

Als regel kan worden aangenomen dat een niet al te luie 
Inlander om de 10 dagen die 25 vrachten van 700 Liter water 
kan verwerken. De verdiensten zijn dus te gering dan dat 
vele personen zich daarvoor de moeite willen getroosten, 
die de zoutwinning met zich brengt. De enkelen, die zich 
thans bezig houden met het bereiden van zout, zijn personen 
die in de onmiddellijke nabijheid een ladang hebben aangelegd, 
of minvermogenden, die, tegen een winstgevende kostwinning 
opziende, dit bijbedrijf ter hand nemen om hunne schulden te 
kunnen betalen. 

Op het oogenblik zijn er niet meer dan 20 personen, uit- 
sluitend van de marga Pendjalang Soekoe Empajang Oeloe 
bovengenoemd, die zich geneeren met den aanmaak van zout 
en dat niet eens bestendig. De opbrengst bedraagt dus per 
persoon en per jaar 36 x 21 K.G. of 756 G.G. ter waarde 
van 36 x f 2.80 of f 100.80; dit is voor 20 personen 15120 
K.G. á f 2016. 

Deze becijtering berust op de veronderstelling, dat 20 per- 
sonen zich uitsluitend zonder tusschenpoozen bezig houden met 
zoutaanmaak. De feitelijke toestand is echter anders en, ruim 
genomen, bedraagt de productie naar mijne overtuiging niet 
meer dan f 1000 waarde. 

De door den toenmaligen Resident Couperus beschreven 
toestand kan slechts verklaard worden uit de bijzondere 
toestanden die toen heerschten. Voor zoover de ingewonnen 
informaties strekken, was het grootste aantal personen die zich 
destijds met het aanmaken van zout bezighielden 100. Doch 
toen bestonden er nog geen landwegen en was het transport 
naar deze streken aan vele gevaren blootgesteld, zoodat het 
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over walsche zout zelden de bovenlanden bereikte. Het 

inheemsche zout vond zijn weg in de naburige Pasemahlanden 

en de IV Lawang, waar het tegen goede prijzen van de hand 

werd gezet. 
Sedert die streken door goede en veilige landwegen met de 

buitenwereld zijn verbonden en overal kalangans zijn verrezen 

waar het overwalsche zout steeds in voldoenden voorraad te 

koop wordt aangeboden, is de waarde van het inheemsche zout 

zoodanig gedaald dat de exploitatie der zoutbronnen de moeite 

niet meer loont en achteruit is gegaan, totdat zij in den 
beschreven toestand, die sedert ettelijke jaren bestaat, is geraakt. 

Bovendien staat het inheemsche zout, dat in onze oogen 
zuiverder en te prefereeren is boven het geïmporteerde, niet 
in die mate in de achting van de bevolking, omdat het 
spoediger vervloeit en men minder noodig heeft van het geïm- 
porteerde zout om bij de bereiding van spijzen hetzelfde 
resultaat te verkrijgen. 

Voor Gouvernements-exploitatie kunnen deze zoutbronnen 
n.b.m. niet in aanmerking komen, daar de toevoer van zouthoudend 

water, zooals blijkt, daartoe te beperkt zou zijn. Dit bezwaar 
zou wellicht opgeheven kunnen worden door het aanleggen 
van kunstwerken, als leidingen, watervergaarbakken, enz.; doch 
de productie, die daarmede gelijken tred zou houden, zou dan 
zoo vermeerderen dat het zout naar elders vervoerd diende te 
worden om debouché te vinden, hetzij door opkoopers hetzij 
door het Gouvernement zelf. De eventueele vervoerkosten 

zouden tengevolge van de afgezonderde ligging van de zoutbron- 
nen, waarheen geen waterwegen leiden, echter even groot 

worden, als die welke thans worden besteed voor den aanvoer 

van het geïmporteerde zout. En juist aan deze transportkosten 
moet men het toeschrijven dat dat zout in deze streken betrek- 
kelijk zoo duur is. 

De productiekosten van het Gouvernementszout, dat uit zulk 
eene onuitputtelijke en gemakkelijk te bereiken bron als de zee 
wordt gewonnen in streken waar werkkrachten als het ware 
voor het grijpen zijn, moeten noodwendig lager zijn dan die van 
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het zout dat ‘hier slechts door middel van kunstwerken in 
groote hoeveelheid zou te verkrijgen zijn. Bij eventueele exploi- 

tatie der zoutbronnen zou men dus voor het feit staan dat op 
het kostbaarder zout evenveel transportkosten moeten komen 
om een debouché daarvan te kunnen vinden, als voor het goed- 
koope zeezout. 

Evenmin acht ik het denkbeeld, om de omringende bevolking 
tegen een zekeren cijns den aanmaak van zout toe te staan, 
wenschelijk, omdat daardoor die industrie, die ter nauwernood 
dien naam verdient en geen noemenswaardig nadeel aan het 
monopolie toebrengt, geheel zou ophouden, terwijl zij thans aan 

enkele minvermogenden nog eene schamele uitkomst verschaft. 
De bevolking, die uit bijgeloof en adat de bronnen als een 
geschenk van de poejangs beschouwt, zou, hoewel zij weinig 
voordeel daaruit trekt, zulk eene bekorting harer rechten met 

leede oogen aanzien, terwijl geen noemenswaardige bate daar 
tegenover zou staan. 



NOTULEN 
VAN DE 

VERGADERINGEN 

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING 

NEDERLANDSCH-INDIE, 

gedurende het eerste halfjaar van 1894, 

Bestuursvergadering, gehouden op 

11 Januari 1894. 

Tegenwoordig zijn de heeren: Dr. VAN DER STOK, voorzitter, 
Dr. Treus, Scnerrer, Dr. Kroos, Dr. VAN BEMMELEN en Dr. 
FiGee, secretaris. 

De notulen der vorige vergadering worden na end goed- 
gekeurd en geteekend. 

Ì an de ledenlijst worden afgevoerd de heeren: C., 
SCHREUTELKAMP, D. P. Jertixk, H. E. vAN LEIDEN, Dr. 
J. GopeErROY, A. A. HeiriGers Sr., H. voN,OvEN, M. Crar- 
LOUIS, Dt. H. R. Hoetink, G. STALMANN en J. F. vaN Win. 

U. De heer Dr. Trevg verklaart zich zijn herkiezing tot 
Vice-president te laten welgevallen. 



— 186 — 

IL. De heer vAN BEMMELEN vertoont de collectie vlinders, door 
den heer vaN BRUGGE aan de K. N. V. ten geschenke gezonden. 

IV. Dr. Kroos biedt voor de boekerij ten geschenke aan een 
boekwerk, getiteld: „Die Akkumulatoren’’ van Dr. Kar Erps. 

‚. Wordt voorgelezen een schrijven van het bestuur der 

Ned. Ind. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, waarbij 
wordt medegedeeld dat genoemd bestuur genoegen neemt met de 
door het bestuur der K. N. V. voorgestelde regeling omtrent 
ontslag van den ouden mandoor en benoeming van een nieuwen, 
mits door de nieuwe regeling de Maatschappij van Nijverheid en 
Landbouw niet tot meerdere uitgaven dan tot nu toe verplicht 
wordt. 

Wordt nu besloten den ouden mandoor zijn ontslag te verleenen. 
Hij wordt voor de vergadering geroepen en hem zijn ontslag 
met toekenning van een maandelijksch pensioen eervol verleend. 

Tot mandoor wordt benoemd diens schoonzoon Oepain, thans 
looper bij de K‚N. V.op een tractement van f 20,— ’s maands. 
Voorts worden de uitgaven voor het bediendenloon zoo geregeld, 
dat de Maatschappij van Nijverheid en Landbouw niet meer 
zal behoeven bij te dragen dan zij tot nu toe deed (f 14 —). 

„Den secretaris wordt opgedragen dit aan voornoemde Maat- 
schappij mede te deelen, onder bijvoeging van een voorstel om 
voortaan het bediendenloon door den penningmeester der K.N. V. 
te doen uitbetalen, met afrekening op het einde des jaars. 

VL. De penningmeester legt rekening en verantwoording 
over, met de noodige bescheiden en bewijsstukken, van het door 
hem in den jare 1893 gevoerd geldelijk beheer. 

Conform de statuten benoemt de voorzitter de heeren HERINGA 
en SCHEFFER in commissie om genoemde Rekening en Ver- 
antwoording te onderzoeken en daaromtrent in de volgende 
vergadering verslag uit te brengen, welke benoeming beide 
heeren zich laten welgevallen. 

VIT. De voorzitter doet mededeeling van het overlijden van 
het correspondeerend lid der Vereeniging Dr. J. K‚ HASSKARL, 
wiens naam dus van de lijst der correspondeerende buitenland- 
sche leden moet worden afgevoerd. 
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VIIL. Op voorstel van Dr. Kroos wordt besloten om het cor- 

respondeerend lidmaatschap der Vereeniging aan te bieden 

aan Prof. Ernest HARCKEL te Jena, ter gelegenheid van diens 

60-jarig geboortefeest. 

IX. Wordt voorgelezen een schrijven van den heer E. B. 

CAYAUx te Pontianak, behelzende een mededeeling omtrent een 

door hem op 3 Dec. waargenomen natuurverschijnsel. 

Wordt gesteld in handen van de aardbevingscommissie. 

Algemeene vergadering, gehouden op 

8 Februari 1894. 

De president opent de vergadering met de mededeeling dat 
de Rekening en Verantwoording, ingevolge Art. 14 der statuten 
door een daartoe benoemde commissie is nagezien en goedge- 
keurd, en ter visie vande leden ter tafel ligt. Daarna gaat 
hij over tot de voorlezing van zijn verslag omtrent den toestand 
der Vereeniging gedurende het jaar 1893, hetwelk met belang- 
stelling wordt aangehoord. 

Bestuursvergadering, gehouden op 

8 Februari 1894. 

Aanwezig zijn de heeren: Dr. VAN DER STOK, voorzitter, Dr. 
VAN DEVENTER, Mr. Prrepers, Dr. VAN BEMMELEN, VORDERMAN, 

_Scuerrer, Dr. Kroos, BorLLAND, HERINGA, POLAK, BERMAN 
en Dr. Frarg, secretaris, benevens de Heeren VAN DEN BERG en 
Ypres, leden van het bestuur der Maatschappij van Nijverheid 
en Landbouw. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van 
dank aan de heeren VAN DEN BERG en Ypes, die op zijn 
uitnoodiging deze vergadering wel met hunne tegenwoordig- 
heid hebben willen vereeren. 
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1. Van de ledenlijst worden afgevoerd de heeren: F. W. 

L. vAN DAALEN Meijer en W.C. Knoops. 

IL. De voorzitter deelt mede dat de mailbladen van heden 

het bericht medebrachten van het overlijden van het oudste 

correspondeerend lid in het buitenland, professor P. J. vAN 

BENEDEN, sinds 1856 correspondeerend lid der Vereeniging, 

die dus van de ledenlijst zal moeten worden afgevoerd. 

II. Wordt gelezen een schrijven van den Directeur van 

O. E. en N. waarbij aan de Vereeniging wordt aangeboden 

een exemplaar van het verslag betreffende het gehouden onder- 

zoek en de beoordeeling der ingekomen antwoorden op de prijs- 

vraag voor een geschikt verpakkingsmiddel voor Indisch zout. 

IV. Wordt voorgelezen een schrijven van den directeur van 

het Natuurhistorische Museum te Lubeck dd. 21 December 1893, 

waarbij wordt medegedeeld dat de van wege dit Museum te zamen 

met het Geographisch Genootschap uitgegeven „Mittheilungen” 
in de laatste jaren geregeld aan de Natuurkundige Vereeniging 
werden toegezonden en wel Serie IL Heft 1—6. — Ofschoon 
daarmede gepaard ging een verzoek om ook de publicatiën 
der K. N. V. in ruil te mogen ontvangen, werd tot nog toe 
niets ontvangen, om welke reden de directeur van dat museum, 
Dr. H. Lerz te Lubeck, zich veroorlooft nogmaals dat ver- 
zoek te herhalen. 

Wordt gesteld ís handen van den bibliothecaris, met verzoek 
om aan het in dit schrijven uitgedrukte verlangen gevolg te geven. 

De voorzitter deelt mede dat de commissie benoemd 

tot nazien der Rekening en Verantwoording van den penning- 
meester alles in orde heeft bevonden, en stelt voor de leden 
dezer commissie den dank van het bestuur te betuigen als 

ook aan den penningmeester voor de zorgen aan de financiën 

der Vereeniging besteed. 

De voorzitter deelt mede dat door den heer Breck mon- 
deling een voorstel is gedaan om het gebouw aan de Maat- 
schappij van Nijverheid en Landbouw en de Koninklijke 
Natuurkundige Vereeniging gezamelijk toebehoorende te koopen 

_ voor een som van f 35,000. Hij zet in het kort de voor-en 
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nadeelen van een verkoop uiteen; terwijl het aan den eenen * 

kant wenschelijk zoude zijn dat de beide Vereenigingen zich 

geheel van den Heer Brck losmaken, kan aan de andere zijde 

de Natuurkundige Vereeniging de voordeelen uit de verhuring 

voortspruitende, bij het voortdurend verminderend ledental, 

niet goed missen. 

In verband hiermede moet de voorzitter mededeelen dat de 

heer VAN BEMMELEN zijn voornemen heeft te kennen gegeven 

om het oostelijk pavilloen thans door hem bewoond, te verlaten, 

en dus geen of veel minder toezicht zal kunnen houden op de 

gebouwen, de bibliotheek, enz. 

De penningmeester, de heer BERMAN, geeft een overzicht van 

hetgeen er gemiddeld gedurende de jaren 1864 — 1881 met de 

verhuring der gebouwen is verdiend, alsook gedurende de jaren 

1882 — 1893, zijnde de tijd gedurende welken de Heer Beck een 

gedeelte van het hoofdgebouw heeft gehuurd voor zijn school. 
Daaruit blijkt dat gedurende het eerste tijdvak f 163, gedurende 
het 2° tijdvak f696 perjaar door de Kon. Nat. Vereeniging, als 
zuivere winst, kon geboekt worden. 

Uit de thans volgende discussie blijkt dat de meerderheid 
weinig gezind is tot den verkoop over te gaan. 

De voorzitter stelt dan ook voor, om den ter vergadering aan- 
wezigen bestuursleden van de Maatschappij van Nijverheid en 
Landbouw te verzoeken op de bestuursvergadering van genoemde 
maatschappij, waarin deze zaak zal behandeld worden, mede te 
deelen: dat de algemeene opinie van de bestuursleden der 
Koninklijke Natuurkundige Vereeniging is, dat het aanbod van 
den Heer Beck niet kan worden aangenomen, en de Vereeniging 
in geen geval den verkoop wenschelijk acht. Dit voorstel wordt 

met algemeene stemmen goedgekeurd. 
„De heer Ypres vraagt of er c.q. bij de Nat. Vereeniging 

bezwaar zou bestaan om het thans door den heer van BEMMELEN 
bewoonde paviljoen ook aan den heer Beck te verhuren. 

De vergadering is van meening dat het wenschelijk zoude zijn 
dat dat paviljoen werd verhuurd aan iemand die zich met het 
toezicht op de bibliotheek en op de gebouwen zou willen belasten, 

13k 
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* Hoewel daarvoor op het oogenblik niemand in aanmerking wil 

komen, meent de vergadering bedoeld paviljoen telkens voor 

niet langer dan een jaar te moeten verhuren met opzegging 

binnen den tijd van zes maanden. 

VII. Komt ter tafel een fleschje inhoudende een eitje op 

sterk water, toegezonden door den Heer G. L., welk eitje, 

volgens verklaring van dien heer aan boord van het barkschip 

„Banka” te voorschijn is gekomen uit een haan. 

De Heer VORDERMAN geeft van deze zoogenaamde hane-eieren 

de verklaring, dat het dikwijls voorkomt dat kippen, wanneer zij 

oud worden, den habitus van het mannelijk individu gaan aan- 

nemen bijv. door het verkrijgen van fraaie vederen, enz. 

Zulk een oude kip kan nog wel eens een ei leggen, en 

daarmede zou het toegezonden hane-ei voldoende verklaard zijn. 

VIIL. Naar aanleiding van het voorkomende in het jaarver- 

slag van den voorzitter omtrent de maatregelen in Nieuw-Zeeland 

en Serawak genomen tot tegengang van den uitvoer van vogel- 

huiden en orchideeën deelt de heer Piepers mede dat hij onlangs 

ter audientie zijnde bij 4. E. den Gouverneur-Generaal, gemeend 
heeft de aandacht van 4. B. te moeten vestigen op de uitroeiing 

van de fraaie vogelsoorten, in het bijzonder van de paradijs- 

vogels in het oostelijk deel van onzen Archipel. Z. E. de Gou- 
verneur-Generaal had hierop geantwoord dat volgens Dr. TREUB, 
die kort geleaen de Molukken bezocht, bijzondere maatregelen 
tot bescherming der fraaie vogelsoorten niet noodig waren, daar 

volgens Dr. T. de jacht op die vogels niet in zulk een mate 
werd gehouden om maatregelen tot bescherming te kunnen 
wettigen. 

De heer Prepers zegt, dat hij dit met leedwezen en ook 

met eenige bevreemding vernam en meende dat Dr. T. ten deze 
vermoedelijk op minder juiste mededeelingen, door hem op zijn 
reis in de Molukken verkregen, zal zijn afgegaan, daar toch 
een juist oordeel over de zaak natuurlijk alleen door een zelf- 
standig en nauwkeurig onderzoek zoude kunnen verkregen 
worden, waartoe de heer T. niet in de gelegenheid is geweest. 

Deze heeft zich moeten behelpen met de mededeelingen van de 
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Europeesche ambtenaren en handelaren, die hij ontmoette, 

Aan zulke inlichtingen kan niet veel waarde worden toegekend, 

omdat de handelaren in vogelhuiden enz. de belanghebben- 

den zijn, en de ambtenaren meest te veel ingenomen zijn 

met de handelsbeweging, hoe gering ook, die daardoor in die 

afgelegen en onbeschaafde streken ontstaat en de aanraking 

met de bevolking aldaar vergemakkelijkt, haar ook nieuwe 

behoeften doet kennen en ook voordeel verschaft, doch niet ruim 

genoeg van inzicht zijn om te begrijpen dat die voordeelen niet 

tegen het nadeel opwegen door zulk een vernielen te- 

weeggebracht, dat in één woord hetzelfde geldt wat tegen 
roofbouw valt in te brengen, maar nog in veel sterker 

mate, omdat het teweeggebrachte nadeel voor altijd onher- 

stelbaar is. 
De Heer VORDERMAN voegt hier nog bij dat de uitroeiing 

der soorten van paradijs-vogels vooral zooveel te zekerder moet 
volgen, omdat zij, zooals Warracre heeft waargenomen, bij 
voorkeur door de inlanders gedood worden in den paartijd 
als de mannetjes juist in hun prachtkleed tot den onderlingen 
wedstrijd om de vrouwtjes te zamen komen en dan gemak- 
kelijk te naderen zijn, daar toch dan alle mannetjes uit een 
geheele streek bijeen komen, en dus ook in eens worden 
uitgeroeid. 

Bestuursvergadering, gehouden op 

8 Maart 1894. 

Tegenwoordig zijn de heeren: Dr. VAN DER STOK, voorzitter 

Mr. Piepers, HERINGA, Dr. VAN BEMMELEN en Dr. FiGer, 

secretaris. 
De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 

gekeurd en geteekend, 
Komt ter tafel een schrijven van den heer J. Breck, dd. 

20 Pebriasi 1894, bevattende de mededeeling dat hij met ingang 
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van den eersten Mei de door hem geoccupeerde localen 

wenscht te verlaten. 

Wordt aangenomen voor kennisgeving, 
Naar aanleiding van dit schrijven vraagt de president, 

onder mededeeling dat de heer van BEMMELEN heeft afgezien 
van zijn voornemen om het thans door hem bewoonde paviljoen 
te verlaten, machtiging (welke gaarne wordt verleend) om met 
den Directeur van O. BE. en N. te onderhandelen omtrent den 

verhuur der gebouwen als gouvernements-school. 
II. Ingekomen is een verzoek van den Directeur van O. E. en 

N. om spoedige toezending van de gebruikelijke gegevens en 
mededeelingen ten behoeve van het Koloniale Verslag van 
1894. Dit wordt in handen gesteld van den secretaris, ten fine 
van afdoening. 

III Wordt voorgelezen een schrijven van den Heer Ep. vAN 

BENEDEN dd. Luik 21 Januari 1894, waarin wordt kennis gege- 
ven van het overlijden van het correspondeerend lid der 
Vereeniging Prof. P.J. vAN BENEDEN, in den ouderdom van 

jaar. 
Wordt besloten dit met een schrijven van rouwbeklag te 

beantwoorden. 
IV. Thans komt ter tafel een voorstel om meerdere bijdragen 

voor het tijdschrift te verkrijgen. Dit doel zoude te bereiken zijn 
door voor bijdragen een zekere remuneratie per vel te betalen, 
door het schrijven en ronddeelen van een handleiding in den zin 
van de „Pionier” enz. 

De vergadering besluit deze aangelegenheid tot een vol- 
gende vergadering aan te houden, | 

V. Conform een voorstel van de commissie benoemd tot rege- 
ling van de uitgave van het tijdschrift wordt besloten om 
voortaan, tot wederopzeggings toe het tijdschrift uit te geven bij 
de firma G. Korrr en Co alhier, op de door deze firma in haar 
schrijven dd. 6 Maart Il. gestelde en aangenomen voorwaarden. 
VL De heer vaN DER SrTokK vertoont eenige door hem ver- 

vaardigde wolken-photographieën, en geeft eenige nadere inlich- 
tingen betreffende het doel daarvan, hetwelk beoogt de bepaling 
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van de hoogte der verschillende wolkenvormen, door gelijktijdige 
photographie van dezelfde wolken uit twee verschillende plaatsen 
genomen, en de bepaling van de richting waarin zich de wolken 
bewegen, door een opneming van dezelfde wolk op twee verschil- 
lende tijdstippen. 

VIII. Naar aanleiding vaneen schrijven van den heer Ypres, 
namens de Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, wordt 
besloten de aan beide maatschappijen toebehoorende gebouwen te 
verzekeren tegen brandschade tegen een in onderling overleg 
met den heer VAN BEMMELEN nader vast te stellen bedrag. 

Tot nog toe was alleen de bibliotheek der vereeniging 
verzekerd. 

IX. De heer vAN BEMMELEN heeft van den heer GELPKE, te 
Bandjar, een doosje met rijst ontvangen, benevens de mede- 
deeling dat genoemde heer gedurende vier jaar in deze rijst 
pareltjes uit de Kinder-zee heeft bewaard, om eens na te 
gaan wat er waar is van de bewering dat diss in rijst zich 
zouden vermenigvuldigen. 

De heer GeLPKF meende door deze proef werkelijk de 
waarheid der bewering bewezen te hebben. Inderdaad be- 
vatte het doosje, behalve eenige grootere, een groot aantal 
van uiterst kleine pareltjes. De wenschelijkheid werd betoogd 
om de proef met deze pareltjes voort te zetten door den inhoud 
van dit doosje te ziften, en wederom gedurende een viertal 
jaren te bewaren. [Zie omtrent den groei van parelen een 
opstel van de hand van Dr. J. C. Costerus te Amsterdam in 
„De Natuur’ van 15 Maart 1894 pag. 74]. 

Bestuursvergadering, gehouden op 

12 April 1894. 

Tegenwoordig zijn de heeren: Dr. VAN DER STOK, voorzitter 

Dr. VAN DEVENTER, Dr. VAN BEMMELEN, BOLLAND, SCHEFFER, 

Herinea, Dr. Kroos en Dr. Freee, secretaris. 
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De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 

gekeurd en geteekend. 
. Van de ledenlijst worden afgevoerd de heeren: A. H. 

G. Fokker, A. BocHart, D. Driessen, J. D. Pasteur, W. 
Orrow, terwijl tot lid wordt benoemd de heer C. J. vAn 

LOOKEREN CAMPAGNE te Salatiga. 
IL. Met algemeene stemmen wordt een voorstel aangenomen 

om Dr. C. Pu. SLurrer te Amsterdam, als erkenning voorde 
vele diensten aan de Natuurkundige Vereeniging bewezen het 
correspondeerend lidmaatschap der vereeniging aan te bieden. 

omt ter tafel een verzoek van den heer J. Beck, 

om nog tot 1 Juni onder de gewone voorwaarden inde door 
hem geoccupeerde localen te mogen blijven wonen. 

De voorzitter brengt in herinnering dat aan de leden van het 

bestuur per circulaire kennis is gegeven van eenige aanbiedingen 
voor de door den heer Beck te verlaten localen gedaan, alsmede 
dat toestemming is verzocht omde heeren vAN BEMMELEN en YPES 
te machtigen voortaan omtrent de verhuring der gebouwen te 
beslissen. Met het oog op de mogelijkheid van een spoedigen 
verhuur aan het gouvernement wordt besloten aan den heer 
Breck mede te deelen dat er geen bezwaar bestaat bij het bestuur 
der Kon. Nat. Vereeniging om aan zijn verzoek te voldoen. 

IV. Van het correspondeerend lid, professor A. WicnMaNN 

te Utrecht, is het manuscript ontvangen van zijn Petrographische 
Studie N°, IL voor het tijdschrift bestemd. 

V. De voorzitter deelt mede dat naar aanleiding van een 
schrijven van Prof. Hugrrcar, die een verhandeling voor het 
tijdschrift in gereedheid heeft, waarvan de bijbehoorende platen 
niet in het formaat van het tijdschrift pasten, in overleg met de 
nieuwe uitgevers G. KoLrr & Co alhier besloten is, de eerste 
aflevering van het deel in Nederland te doen drukken bij de filiale 
van die firma. De chef der firma de heer Hoorser zou dan met 
den heer HuBrecHT kunnen overleggen ten einde de bedoelde 
verhandeling toch in het tijdschrift te doen opnemen, zij het dan 
ook dat het formaat eenigszins gewijzigd zoude moeten worden, 
welke verandering dan blijvend zoude moeten zijn. 
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VL. De voorzitter brengt nu nogmaals ter sprake de wensche- 
lijkheid om voor te leveren bijdragen voor het tijdschrift een ho- 
norarium toe te kennen. Hij stelt voor dit op f 50 per vel te be- 
palen. Dit bedrag is wel wat hoog, maar daardoor is aanbod van 
bijdragen te verwachten, die anders aan andere tijdschriften zou- 
den worden aangeboden. 

Conform dit voorstel wordt besloten. De heer HERINGA 

houdt zich echter buiten stemming. | 
VIL. De heer HeriNca vraagt eenige inlichtingen omtrent 

de Bornev-expeditie. 
De heer VAN DER Stok deelt mede dat deze in vollen 

gang is, en dat tot nog toe goede berichten omtrent haar 
zijn ontvangen; de gemaakte verzamelingen waren reeds zeer 
belangrijk. Hij zal de bulletins, die tot nog toe door hem ont- 
vangen zijn van de Maatschappij in Holland, gaarne ter lezing aan 
de directie-leden rondzenden. 

Bestuursvergadering, gehouden op 

12 Mei 1894. 

Tegenwoordig zijn de heeren: Dr. vAN DER Stok, voorzitter, 
Dr. vAN BEMMELEN, PorLaK en Dr. Fiere, secretaris. 

De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 
gekeurd en geteekend. 

IL. Van de ledenlijst wordt afgevoerd de heer G. IJMKER. 
II. Van Professor Dr. B. Harcker is het volgende schrijven 

ontvangen naar aanleiding van het hem aangeboden correspon- 
deerend lidmaatschap der Koninklijke Natuurkundige Vereeni- 
ging. 

den Vorstand der Königlichen 
Naturwissenschaftlichen Verein für Nie- 

derländisch Indiën zu Batavia. 
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Jena den 28 Februari 1894. 

Aus Anlass meines sechzigsten Geburtstages hat mir am 

16 Februar d. J. Ihr verdienstvoller Verein seine freund- 

liehen Glückwünsche gesandt und mir zugleich die hohe 

Ehre erwesen mich durch Diplom zu seinem Correspondirendem 

Mitgliede zu ernennen. Unter den zahlreichen und mir hocher- 

freulichen Beweisen von Anerkennung meiner Wissenschaftlichen 

Lebens-Arbeit die mir an diesem Ehrentage geworden sind, hat 

mich der Ihrige ganz besonder beglückt, als ein sympathischer 

Gruss aus dem fernen Osten, aus den Wunderlande Indiën, 

dessen Urwälder und Korallen-Inseln mir vor 12 Jahren als 

Erfüllung meiner Jugend-Träume, zu schauen vergönnt war. 
Indem ich Ihnen für diese ehrenvolle Auszeichnung meinen 

herzlichsten Dank ausspreche, verbinde ich damit zugleich die 

aufrichtichsten Wünsche für’s fruchtbares Gedeihen Ihres Ver- 

eins, und die Hoffnung dass es auch mir noch einige Zeit ge- 

gönnt sein mag, an unseren gemeinsamen hohen Zielen mit 

zu wirken au der freien Erkenntniss der Natur, und der Lehre 
der Wahrheit! 

Mit vorzüglieher Hochachting 
und wiederholtem Danke, 

Ihr ergebenster, 

Ernst HAECKEL. 

Bij ditschriĳjven waren eenige kleinere geschriften, voor de 

Bibliotheek bestemd, gevoegd, alsmede een circulaire, luidende 

als volgt: 

Jena, 20 Februar 1894. 

Am 16. Februar d. J. war es mir vergönnt, mein 60° 

Lebensjahr zu vollenden und damit zugleich die dankbare 

Erinnerung an meine 33jährige Lehrthätigkeit an hiesiger 

Universität zu verbinden. Bei dieser Gelegenheit sind mir 

von Nah und Fern überaus zahlreiche und mannichfaltige Be- 

weise freundschaftlicher Theilnahme gegeben worden. Alte 

Freunde und unbekannte Gesinnungsgenossen, werthe Collegen 

und treue Schüler haben gewetteifert, durch Glückwünsche 
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und Gaben mich zu erfreuen. Da es mir nicht möglich ist, 
ihnen Allen persönlich oder brieflich meinen herzlichen Dank 
auszusprechen, sei es mir erlaubt, ihn auf diesem Wege zum 
usdruck zu bringen. 
Das reiche Maass ehrenvoller Anerkennung, welches hierbei 

meiner Lebensarbeit zu Theil geworden ist, hat mich tief 
gerührt und beglückt. Ich darf dieselbe aber nur insoweit 
annehmen, als sie meinen ehrlichen Ringen nach Erkenntniss 
der Wahrheit und meiner vollen Hingabe an die gute Sache 

gilt. Im Übrigen weisse ich selbst am besten, wie weit das 
wirklich Erreichte hinter dem Erstrebten, wie sehr die Aus- 

führung der Arbeit hinter dem Entwurfe und dem Ziele 
zurückgeblieben ist. 

Es ist mir das unschätzbare Glück zu Theil geworden, als 
Naturforscher an einem der grössten Fortschritte der mensch- 
lichen Wissenschaft mitzuwirken. Die drei Deeennien meiner 
hiesigen academischen Thätigkeit gehören jenem denkwürdigen 
Abschnitt in der zweiten Hälfte des 19te Jahrhunderts an, in 
welchem die siegreiche Eintwickelungslehre unsere Erkenntniss 
vom Wesen und Werden der Dinge unendlich vertieft hat. 
Aber dieser Sieg der strebenden Vernunft, die Beseitigung 
altehrwürdiger Vorurtheile, und die monistische Reform unserer 
Weltanschauung, konnte nur unter harten Kämpfen und schweren 
Opfern errungen werden. Dass ich in jenen Kämpfen einige 
Ausdauer bewiesen und diese Opfer willig gebracht habe, rechnen 
meine gütigen Freunde mir vielleicht zu sehr zum Verdienst an. 

Wenn es mir dabei durch eine Verkettung von glücklichen 
Umständen gelungen ist, einige brauchbare Steine in den 
grossen Entwickelungs-Bau der Menschheit einzufügen, so 
erblicke ich den schönsten Lohn dafür in der wohlwollenden 
Anerkennung, Achtung und Liebe, von welcher ich in diesen 
Tagen so zahlreiche Beweise erhalten habe. Mit der erheben- 
den Erinnerung an diese schönen Festtage wird auch meine 
aufrichtige Dankbarkeit dafür unzerstörbar verknüpft bleiben. 

Ernst HARCKEL. 
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UI. Komt ter tafel een schrijven van het correspondeerend 

lid Prof. A. WicHManN te Utrecht, ter begeleiding van een 

bijdrage voor het tijdschrift over het eiland Saleijer, welke 

bijdrage in het tijdschrift zal worden opgenomen. Verder 

werd door Prof, WicHMANN voor de bibliotheek anngeboden een 

separaat-afdruk uit Petermanns Mittheilungen getiteld „Die 

Binnen-Seeen von Celebes.” 

Aan het schrijven van Prof. WicHMaNN (dd. 4 Maart 1894) 

is nog het volgende ontleend. 

„In de vorige maand werd ons Museum weder door twee 

„zeer interressante verzamelingen verrijkt. Eene gewerd ons 

„door den heer Dugsors uit de omstreken van Ngawi uit de 

„Residentie Madioen, en de andere van den heer ArB. C. Kruur, 

„die als de eerste Europeaan het meer van Posso, in ’t midden 

„van Celebes, gelukkig bereikt, en ook op mijn on ge- 

„steenten aldaar verzameld heeft. 
„Het blijkt daaruit dat van de krater-natuur van genoemd 

„meer geen sprake kan zijn. 
„Alle gesteenten die daar gevonden werden behooren tot de 

„krystallijne schiefers (gneissen, glimmer-schiefers, kwartsieten 

enz.) 
IV. De heer HeriNGaA deelt mede dat hij een onderzoek 

omtrent een 120-tal watersoorten uit de Minahassa heeft 
voleindigd en daarvoor een opstel voor het Natuurkundig Tijd- 

schrift in gereedheid heeft gemaakt. 

ij deelt omtrent dit onderzoek eenige nadere bijzonder- 

heden mede. 

De voorzitter betuigt den Heer HeERINGA dank voor zijn 

mededeling, en zegt dat die gaarne in het tijdschrift zal 

worden opgenomen. 

Bestuursvergadering gehouden op 

14 Juni 1894. 

Tegenwoordig zijn de heeren: Dr. VAN DER Stok, voorzitter, 
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SCHEFFER, POLAK, Dr. VAN BEMMELEN, BERMAN en Dr. FIGEE, 

secretaris 
De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 

gekeurd en geteekend. 
IL. Van de ledenlijst worden afgevoerd de heeren: H. J. 

DUYvELAER, A. C. ULJEeE, vAN BERCKEL en BiLJARDT, terwijl als 

leden worden ingeschreven de heeren: F. W. van HAEFTEN, 

officier van gezondheid 2° klasse te Batavia en Dr. J. DE de 

leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Semarang. 

IL. De voorzitter leest een schrijven voor van het bestuurs- 

lid, den heer J. HeriNGA waarbij deze mededeelt verhinderd 

te zijn de vergadering bij te wonen, en tevens kennis geeft 

van zijn aanstaand vertrek op 4 Juli a. s. en den bestuurs- en 
verdere leden der vereeniging den meesten voorspoed op hun 
arbeid toewenscht. 

Naar aanleiding van dit schrijven stelt de voorzitter voor om 
den heer HERINGA die meer dan 28 jaar lid der Vereeniging 
en sinds 1872 lid der directie is geweest, en die steeds de meeste 
belangstelling in de vereeniging heeft betoond, en haar vele 
diensten heeft bewezen, tot eerelid der vereeniging te benoemen. 

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
en schrijven van den heer GRONEMAN, betreffende 

een anderen bolvormigen bliksem, wordt gesteld in handen 
van de Heeren ONNEN en FiGee, ter beslissing omtrent de al 
of niet opneming in het tijdschrift. 

IV. De voorzitter leest het laatste bulletin voor, uitgegeven 
door de Maatschappij tot bevordering van het Natuurkundig 
onderzoek der Koloniën, welk bulletin verslag geeft omtrent 
de verrichtingen van enkele leden der Borneo-expeditie. 

De heer VAN BEMMELEN geeft eenige inlichtingen 
omtrent den stand van zaken betreffende de gebouwen. Aan 
het thans leeg gekomen paviljoen, bewoond door den heer 

Beck, zijn groote reparatiën noodzakelijk. Verder geeft de heer 
VAN BEMMELEN kennis van zijn aanstaand vertrek naar Europa, 
waarvan het gevolg zal zijn dat ook het door hem bewoonde 
paviljoen leeg zal komen. 
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De vergadering bespreekt eenige maatregelen, te nemen betref- 
fende de verbouwing en den verhuur der beide paviljoens, 
waarop de president het woord neemt om den Heer VAN 

BEMMELEN, die misschien bij de volgende vergadering niet 

meer tegenwoordig zal zijn, eenige hartelijke woorden toe te spre- 
ken en hem het beste voor de toekomst toe te wenschen, onder 
de mededeeling dat de vergadering hem het correspondeerend 

lidmaatschap wenscht aan te bieden zoodra er een vacature is. 
De heer VAN BEMMELEN betuigt zijn dank voor het gespro- 

kene en voor de hem toegedachte onderscheiding. 
De voorzitter wijst op de omstandigheid dat door het veranderen 

van uitgever en door het doen drukken van de eerste aflevering 
van deel LIV in Nederland, de leden langen tijd verstoken zullen 
blijven van eenige uitgave vande zijde der K.N.V. Hij betoogt 

ook de wenschelijkheid om den leden eens iets aan te bieden 
van populair-wetenschappelijken aard, en vestigt de aandacht op 
de verschillende artikelen van de hand des heeren vaN 
BEMMELEN in den „Java-bode”’ verschenen onder den titel „Indische 
Huisdieren.” Hij stelt voor om, met toestemming van den heer 
v. BEMMELEN, indien ook van de zijde der uitgevers van den 
Java-bode geen bezwaar daartegen bestaan, genoemde artikelen 
in een bandje vereenigd te doen drukken en aan de leden in 
Ned. Indië als extra-uitgave toe te zenden. De Heer vaN 
BeEMMELEN zegt dat hij hiertoe gaarne zijn toestemming geeft, 
waarna verder conform het voorstel van den voorzitter wordt 
besloten. 



EENE TWIJFELACHTIGE VULKANISCHE 

ING. 

In Tschermak’s Mineralogischen und Petrographischen Mit- 

theilungen deelt de Heer S. KNürreL te Stuttgart o.a. het 

volgende merkwaardige geval mede, dat eene vulkanische uit- 

barsting, die volgens een dagbladbericht van de hevigste soort 

zou geweest zijn, misschien in het geheel niet heeft plaats 
gegrepen. 

Het bericht kwam voor in de New-York Times van 26 
Maart 1893 en luidde als volgt. „Groote ontsteltenis heerscht 
„onder de bevolking van het district T'onola in den Mexicaan- 
„schen Staat Chiapas ten gevolge van de uitbarsting van den 
„vulkaan San Martin, die in de laatste weken vlammen, lava 
„en asch uitstootte. Deze vulkaan ligt midden in een dicht- 
„bevolkte streek en aan zijn voet bevinden zich uitgestrekte 
„koffijlanden. Sedert meer dan een eeuw heeft hij zich rustig 
„gehouden en hij gaf geen enkel teeken van weder opgewekte 
„werkzaamheid, totdat ongeveer drie weken geleden een reeks 
„van zwakke aardstooten gevoeld werden, waarna de vulkaan 
„zwaveldampen uitstootte. De bewoners der omgeving verlieten 
„hunne woningen en vluchtten tot buiten het bereik van den vul- 
„kaan. Op de aardbeving en de dampuitwasemingen van den kra- 
„ter volgde een der meest grootsche en vreeselijke uitbarstingen, 
„die men kent. Zij had plaats in den nacht, en de hemel was tot 
„op 100 mijlen in den omtrek verlicht. De vlammen stegen uit den 
„krater tot eene hoogte van nagenoeg 1000 voet. De lava stroomde 
„over de berghellingen en vernietigde de aanplantingen en alle 
„vegetatie aan den voet van den berg. ‘Nog nooit had de be- 
„volking der stad Tuatla zulk een schouwspel beleefd; de 
„ontsteltenis was groot, vooral onder het onontwikkelde volk. 



— 202 — 

„Deze geweldige uitbarsting duurde eenige uren en nam allengs 
„af, maar nog steeds vloeit er lava uit den krater”. 

In Petermann's Mittheilungen’’ (Bd. XXXIX Hft 5) wordt 
dit bericht aangehaald met de opmerking, dat een vulkaan 
San Martin tot heden niet bekend is. In den nieuwsten cata- 
logus der vulkanen van Centraal-Amerika, samengesteld uit de 
nagelaten aanteekeningen van VON SEEBACH, komt hij althans 
niet voor, terwijl bovendien de Soconusco beschouwd wordt als 
de laatste van de lange reeks vulkanen in Centraal-Amerika. 
Mocht echter het bericht in de New-York Times toch juist 
blijken, dan zou daaruit volgen, dat de vulkanenrij zich nog 
voorbij den Soconusco verder naar het noordwesten voortzette. 

In eene latere aflevering van Petermann's Mittheilungen 
verklaart DR. SAPPER, dat hij van 1 tot 4 April 1893 in Tuatla 
was, doch niets van eene plaats gehad hebbende eruptie be- 
speurd of vernomen heeft. Hij wandelde na een kort oponthoud 
in S. Cristobal over de Sierra Madre naar Tonala (niet To- 
nola) langs den berg Cerro de tres picos, die door de bewo- 
ners aldaar ten onrechte voor een vulkaan gehouden wordt, en 
vertoefde van 27 tot 30 April in de haven van Tonola, alweder 
zonder iets van eene vulkanische uitbarsting te zien of te 
hooren. 

Naar aanleiding van het sensatiebericht herinnert DR. SAPPER 
aan een ander dergelijk geheel uit de lucht gegrepen verhaal, 
dat eenigen tijd geleden in de dagbladen de ronde deed, vol- 
gens hetwelk op den 29e Juli 1892 de stad S. Cristobal Las 
Casas door eene hevige aardbeving verwoest en 10000 men- 
schen omgekomen zouden zijn; hiervan was evenmin een woord 
waar. Í 

De Heer KrNürren merkt echter op, dat er wel degelijk een 
vulkaan bestaat, die den naam San Martin draagt, en waar- 
van twee erupties bekend zijn, namelijk in 1664 en in 1793. 
Deze ligt echter niet in den Staat Chiapas maar in den Staat 
Veracruz. Gewoonlijk wordt hij kortweg: de vulkaan de Tuz- 
tla genoemd, maar ook wel: de vulkaan van San Martin de 
Tuztla. Er kan dus eene verwarring van namen plaats gehad 
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hebben en zoo zou het bericht toch in hoofdzaak waar kunnen zijn. 
De vulkaan van San Martin de Tuztla is daardoor merk- 

waardig, dat hij onder alle vulkanen op het vasteland van 
Amerika de eenige is, die aan de kust van den Atlantischen 

Oceaan ligt. Onmiddellijk aan den zuidwestelijken voet bevindt 
zich het plaatsje San Andres Tuxtla, dat echter wel onder- 
scheiden moet worden van de stad Tuxtla in den Staat Chiapas, 
die er ongeveer 300 K.M. van verwijderd is. 

De Heer KrürreL blijft niettemin aan de juistheid van het 
bericht twijfelen, daar hij reeds den 19°" October 1893 aan 
de redactie der New-York Times om inlichtingen geschreven 
heeft, doch geen antwoord ontving. Hij hoopt evenwel de zaak 

tot klaarheid te brengen. 
Mocht het inderdaad blijken, dat het bericht geheel onwaar 

is, dan verdient de volgende opmerking, die in Petermann’s 
Mittheilungen gemaakt wordt naar aanleiding van Dr. SAPPER’S 
verklaringen, dubbel behartiging. „Deze verrassende onthul- 
ling bewijst op nieuw, hoe noodig het is, de journalisten voort- 
durend op de vingers te zien. In de meeste gevallen is er 
eene bespreking van dergelijke berichten in wetenschappelijke 
vakbladen noodig, om de feiten tot hunne ware afmetingen 
terug te brengen. Gewoonlijk echter vindt men het niet de 
moeite waard, om de mededeelingen in dagbladen te rectifi- 
ceeren; en daardoor bestaat altijd het gevaar, dat deze opgeno- 
men worden in statistieken van vulkanische uitbarstingen en 
aardbevingen.” 

Bovenstaande bijzonderheden omtrent de twijfelachtige vul- 
kanische uitbarsting van den San Martin maken deel uit van 
een uitvoerig bericht van den Heer KrürreL over de werkingen 
van verschillende vulkanen gedurende het jaar 1893, gelijk dit 
ook voor 1892 door hem is samengesteld. 

Daarin bekleeden de vulkanen in den Indischen Archipel eene 
belangrijke plaats; en er blijkt uit, welke waarde eene statistiek 
van vulkanische uitbarstingen en aardbevingen, zooals jaarlijks 
in het Natuurkundig Tijdschrift gepubliceerd wordt—, hoe weinig 
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aantrekkelijk zij ook wezen moge voor vele lezers van het 

Tijdschrift — hebben kan voor iemand, die van deze natuur ver- 

schijnselen eene studie maakt. De Semeroe, de Lamongan, 

de Merapi, de Lokon op Celebes, de Goenoeng Gama lama op 

Ternate, worden allen afzonderlijk, door den Heer KNürrer 

behandeld, en daarvoor heeft deze in de eerste plaats gebruik 

gemaakt van de statistiek in het Natuurkundig Tijdschrift. 

Daar Tschermak’s Mineralogischen und Petrographishen 

Mittheilungen niet in ieders handen komen, kan het wellicht 

zijn nut hebben, hier op den arbeid van den Heer KNürreL te 

wijzen. Zij, die gewoon zijn, om tot de samenstelling van boven 

bedoelde statistiek in het Natuurkundig Tijdschrift mede te 

werken, mogen er eene aansporing in vinden, om daarmede 

voort te gaan, terwijl ook anderen er wellicht door opgewekt 

worden om hunne bevindingen ep opmerkingen bij vulkanische 

werkingen en aardbevingen, waarvan zij getuigen zijn, op te 

teekenen en aan den Secretaris der Koninklijke Natuurkundige 

Vereeniging toe te zenden. 
H. O. 
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VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN 

EN 

AARDBEVINGEN 

IN DEN 0. I. ARCHIPEL WAARGENOMEN 

GEDURENDE HET JAAR 1893, 

VERZAMELD 

DOOR 

Dr. S. Froee en Dr. H. ONNEN, 

Leden der Aardbevingscommissie. 

A. VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN. . 

De ingekomen berichten omtrent plaats gehad hebbende vul- 
kanische verschijnselen zijn dit jaar zeer schaarsch geweest. 

Volgens de maandelijksche rapporten van den Heer A. Aucus- 
TEIJNS, hoofdopziener op de onderneming T'jepogo, op de oos- 
terhelling van den Merapi (Res. Soerakarta,) is deze berg het 
geheele jaar door rustig gebleven. In September had aan den 
zuidwestelijken kant eene afstorting plaats van den prop, ter- 
wijl in October de berg eenige werking vertoonde, die echter 
van weinig beteekenis was. 

De Heer S. J. Meier, onderneming Friesland, Tagog Apoe 
bij Bandoeng, rapporteert ’s middags van den 12e en in den 

voormiddag van den 13 Januari gerommel uit het oosten, 

waarschijnlijk van den T'angkoeban Prahoe. 

In de Residentie Pasoeroean werd driemaal aschregen 
14% 



Ne 

waargenomen: den 13 Januari te Tosari Tengger, gedurende 

een kwartier (G. R. 2122/93); den 27e Januari vrij hevig in 

het district Wonoredjo (G. R. 2624/93); en den 17°" Maart in 

het district Tengger, speciaal in de dessa Tengger (G. R. 

1155/93). In het laatste bericht wordt gemeld, dat de asch 

afkomstig was van den vulkaan de Bromo. Schade aan plant- 

soenen was niet geconstateerd. 

De Heer E. GorpBLoep te Massarang (Res. Menado, afd. 

Tondano) bericht dd. 6 April, dat de berg Locon den 29°" Maart, 

ongeveer te 5 30m nam, zonder eenig voorteeken begon te 

rooken en geregeld bleef door rooken, zonder eenig gerommel. 

Inlanders beweren tweemaal vuur gezien te hebben. De krater 

is gelegen op het zadel tusschen den Locon en het Empong- 

gebergte, + 10 M. naar beneden, met de monding naar de 

golf van Menado gekeerd. 
Volgens rapport van den Resident van Menado ving de Locon 

in den morgen van 18 December weer aan te rooken (G. KR. 

9178/94). 
Van den Heer Cavaux, Mil. apotheker 1° kl. te Pontianak 

werd de volgende mededeeling ontvangen, dd. 7 Dec. ’93. 

„Op 3 Dec. jl. ’snamiddags 12“ 34* (scheepstijd) werd 
„hier door zeer vele personen, hoewel niet algemeen, een schok 

„van een paar seconden duur, en vergezeld van een rommelend 

„geluid, gevoeld. 
„Men was het er miet over eens, of de schok aan aardbeving 

„moest worden toegeschreven. 

„Op mij maakt het den indruk of een zwaar meubel ver- 

„schoven werd, hoewel ik toch ook terstond aan aardbeving 

„dacht (houten woning). Lampen en deuren bleven voor ’t 

„oog onbewegelijk ; klokken bleven loopen. Eene in de aphotheek 

„zich bevindende zelfregistreerende barometer vertoonde geen 

„verticale afwijking der inktlijn, hetgeen wel het geval is bij 

„ochtend- en avondschot. 
„De snaren der piano trilden” 
Den 11e December, des avonds te 94 16m, werd de Heer 

G. KaurpacH te Soember Peting (Res. Pasoeroean, afd. Ma- 
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_ lang,) opgeschrikt door een enorm harden knal, afkomstig van 
en Semeroe. De drukking was zoo sterk, dat het huis er als 

het ware van schudde en figuurtjes van de étagères vielen. 
Het was de sterkste knal, dien de berichtgever in 12 jaren 
gehoord had. Het weer was erg nat en er viel een weinig asch. 
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B. AARDBEVINGEN. 

T gen En 
Cr esidentie of ler a f 

28 Berichtgever. [Waarnemingsplaats.) Gouvernement, ' Uur. Batavia Es: 
23 5 schen Duur R zijn en Eiland. B | Loealetĳjd. | via, 
zes A minuten.| seconden. 

Aardbevingsberichten over Januari 1893. 

278|S. E. Haagsma. |Muntok. OAK ER REGER). slee es efee es Je un E 

G. R. 1261/93. |\Bandoeng. Preang. Reg., Java.| 14 3u35m |— 3 | 5 | ven 
G. R. 3905/93. _|Atapoepoe. Timor, Timor. _ |16 u li MS 

- 
u —12 | 3 ei 

G. R. 3655/93. grus onderafd. en, Suma-[23j 23u30m |H14 |..snenen. 
Pasemah-landen à 24u } 

122 |L. Stibbe. Sebra Selassi. Boven-/24| 15u49m [4-24 |Eenige 

anden, Sumatra 
245 IJ. M. Sweep. Anjer-lor. Bantam, Java. |29 11230 |+ 3 ……d0 

34 |G. P. M. van Weel.{Tjiogreg, Buitenz.|Batavia, Java. 29) 11434» Olsen iN 
Observatorium. |Batavia. Batavia, Java. 29/| 11u36m „…ll80 fee: 

A. A. en Gees-|Argasari, Ban-| Preang Reg.,Java.l29| 11430m |— 3 |...…: veen 
teran oeng. 

E. a. Genie officier|Semarang. Semarang, Java. [29/ 11449m |—14 Bid: í 

KE Me 3055/93. Bintoehan (Kauer) Benkoelen, Suma-l29 11u 10m 10. 

tra. +13 [60 k 

Kroë (Kauer). Benkoelen, Suma-/29{ 11u | dn 
ra. +13 |15 

G. R. 3056/93. _|Loeboe ed Benkoelen, Suma-/29 |+11u 17 10 
afd. Seloe 5 | 

G. R. 3054/93. |Tandjong pre ng{Lampongsche Dis-|29| 11 36m |+ 8 |10 |A 
ee mel. _Telok/ tricten, Sumatra E 

ong). | 
G. R. 3655/93. Paese Pa- deet, Sumal3D).. sr ssfeaere jerre! efen 

semah-landen. N 
Lahat Ddambers Bama aA. ies. ecc |10 UN 

ra. 
G. R. 4717/93. Bkk ns daade bees MEM N Kepahiang afd. Te- 

bing Tinggi. 
(Palembang, Suma- 
tra, 
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Richting. 

D 

Intensiteit 

en aard der beweging. 

E 

Bijkomende verschijnselen 

en 

opmerkingen. 

EN ie een er or NE a en WT 2 PEP 

….eees seesee 

desen etsen sn tete eee te 

Zeer hevige verticale schok. 
Twee vrij hevige horizontale 

schokken 
Eenige horizontale schokken 
Hevige horizontale schok. 

Één schudding. 

Vijf zware horizontale schokken. 

Kleine aardbeving. 
Langdurige schok. 

3 lichte schokken. 

(Horizontaal. 

Horizontale schokken. 

(Horizontale schokken. 

Hevige horizontale schokken. 

Een horizontale aarbeving. 

Hevige horizontale schok. 

Horizontale schok. 

Flink waarneembare schok van 
rdbevin 

Volgens gerucht in de 1° helft van Januari te 
Toboali (Banka) een verticale stoot gevoeld. 

Voorafgegaan door een onderaardsch gerom- 
mel. 
a rgenomen door opzichter L. Stadelman 

te Serang, ai Ee zelf werd niets 
waargenom 

Door meerdere pain hbm Ook aan 

seismografen niet geaffecteerd. 
In den nacht van 28 op 29 hevige storm. 

At king staafjes niet merkbaar — De verpr 

Vols bewering van sommigen waren 5e 
schokken nog bovigee dan die welke amen 
uitbarsting Krakatau waren waargenom 

In geringe mate ook ter hoofdplaats (Benkoe- 
n) gevoeld. 

Ook te Kota Agoeng (afd. Semangku) waar- 
genomen. 
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ET: Ee B 
25 Residentie of Herlei- 

3 5 Ë ding tot 

ze 5 Berichtgever. Waarnemingsplaats.| Gouvernement, dq Uur. Bätavia Kn 

EE en Eiland, |B | zooaw sja. | on 
Z 

3 Hee tijd. 

en minuten.| seconden. = 

richten, dat hoed aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand Janua 

de lijst voorkom 
es. Banjoomas : Tjilatjap. | 

„ Bagelen: Gombong. E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. î 

Kedoe: Magelang. d_ 

Aardbevingsberichten over Februari 1893, B 

A. A. Maas Gees-|Argasari, Ban-|Preang.Reg.,Java.| 1| 22u30m |— 3 [..…eee de 
teranus. doeng. _N 

G. R. 4071/93. Kroë. Benkoelen, Suma-| 5| 20430m |H11 | 2 

G. R. 4070/93. _ |Ternate. Ternate, Ternate. | 6| 20:53 |—83 |5 
G. R. 9220/93. |Ilwaki. Amboina, Wetter. | 9 Zu —29 | 5 à 
G. R. 5050/93. |Kepahiang. Palembang, Suma-| 20 Tu10m |H16 " 

ra. 
G. R. 6522/93. \Kepahiang. Palembang, Suma-|23/ 22u15m [+16 |... Lan 

tra. 0, 

G. R. 6131/93. _|VlakkeHoek,Kroë./Benkoe en‚ Suma-/26/ 19u50m |H11 | 7 | 
tra. D= 

w 
Berichten, ve geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand Februa' | 

lijst voorkom 

Er Balaol. 34 
stre r Reg: Argasari, Bandoeng, A. A. Maas GEESTERANUS. anger 

Banjoemas: 7 dlatie 

7 EEn Bomhong 1" |E a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

Aardbevingsberichten over Maart 1893. 
G. R. 6522/93. |[Kepahiang. haenheg, Suma-|l 2 ui5m |H16 |... Lo 

N 
591 G. Kaulbach. Soember Peting. ennn Java.| 5| 16u30m |—24 |15. 

A. A. Maas Gees-|Argasari Ban-|Preang Reg ‚Java.|12|+H14430m |— 3 |.--* ' 

teranus. oeng. 
722 |L. Stibbe. Loeboe Selassi. |Padangsche Boven-|22| 20u32m |H21 | ö 

landen, Sumatra. go 
G. R. 9220/93. _|Toeal. Amboina, _Klein|22| 19130m |—99 |+ * 

ei. k 
835 (B. Goedbloed. Na Lewet, Tondano|Menado Celebes. [24f 20u15m |—72 |.--:"' RE. 

G. R. 7752/93. |Saparoea. Amboina, Saparoea) 26 |+21u B |e ee 
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Richting. 

D 

Intensiteit 

en aard der beweging. 

E 

Bijkomende verschijnselen 

en 

opmerkingen. 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in 

Res. Semarang: Semarang. 

Willem 

” 

E. a. Genie Off, der 2° Mil. Afd. op Java. 

Banka en Ond.: 278 “(Muntok). 

eee. eee 

Zwakke aardbeving. 

Lichte verticale schok. 

Zware verticale aardschok. 

Lichte schokken 

K dt maar sterke verticale 

Horizontale schokken. 

Horizontale schok. 

Voorafgegaan door een onderaardsch geluid. 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

Res. 

n„ 

men Magelang 
rang: Semarang | E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

lem 

Banka en Ond: 2178 (Muntok). 

\Horizontale schokken. 

5—6 Schuddende. 

Een verticale schok. 

Een schuddende beweging. 

Vrij lichte schokken. 

Een lichte schok. 

Lichte eee aardstoot. 

De berg liet zich juist hooren 

Voorafgegaan door een licht onderaardsch 

gerommel. 



— 212 — 

De 
ef Residentie of bi al 

af Berichtgever. |Waarnemingsplaats.| Gouvernement, 8 Uur. _ |gatavia Duk 
© 5 h er 

Ep en Eiland, 5 Locale tijd. peis | 

Z minuten.|_secodenn Ds 

G. R. 7752/93. |\Saparoea. Amboina,Saparoea.| 27 1u40m |—88 |...sven «« 

za [ss |t. 
17u —88 EEE ke 

Berichten, her geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand Maar ‚We 
lijst voorkom 

ne Bata 34. 
s Bonus: Tjilatjap. 
: agelen: _Gombong. E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 
„ Kedoe: Magelang. E 

ne == 

Aardbevingsberichten over April 1893. 

G. R. 7752/93. |Saparoea. Amboina,Saparoea.| 3|/ 12u15m |—88 |...…eer 

835 IE. Goedbloed. Masarang, Tonda-|Menado, Celebes | 7/ 18u50m |—72 |. a UI 
no. 5 

G. R. 9041/93. |Kepahiang. Palembang, Suma-| 8| 13u40m 416 |..…e: ee 

G. R. 9220/93. _ [Neira. Amboina, Banda. | 8|.….…… 93 [Beni 
591 [G. Kaulbach. Soember Peting. |Pasoeroean, Java. |14 1u4Om |—24 [20 

Observatorium. _[Batavia. Batavia, Java. 16 [4150 30m 0 En 

34 {G. P. M. van Weel. Tjiogreg. Batavia, Java. 16| 14u34m Ne A 
A. A. Maas Gees-|Argasari, Ban-|Preang. Reg.,Java.l16| 14u45m |— 3 [oreert 
teranus. doeng. 

G. R. 9220/93. _|Amboina. Amboina,Amboina20| 15%45m |—86 |.+…e-%z0 
G. R. 8402/93. |Boeleleng. Bali en Lombok, 20 6! 20m |—33 

Bali. 

G. R. 9964/93. |Waingapoe. Timoren O., Soem-/22/ 21u10m |—54 [30 à 
ba. 

G. R. 9132/93. [Soemedang. Preang.Reg.,Java.)26| 19u30m |— 4 
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Richting. 

= E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

en 

ee err opmerkingen. 

Vrij hevige verticale schok. |Voorafgegaan door onderaardsch gerommel, 
rvoor en daarna werden enkele zeer 

lichte schokken gevoeld. 

„ 

Lichte verticale schok. 
Lichte verticale schok. 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

Res. te dt AE a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

Banka en Ond. 218 (Muntok.) 

„esse sesee 

ERR U ke 

Et eenen eis 

ER AVERATEC NEN Aa OOM LG 2E A BEE EE de 7 boinmeniearen 

Horizontale schokken 
45, 

Korte lichte verticale schok. | Voorafgegaan door eenig onderaardsch gerom- 

Eén flinke schok, Waarschijnlijk van den Locon. 

Horizontale schokken. 

Verticale schokken. De berg werkt sedert de laatste maand aan- 
houdend en soms Hi hevig, echter geen 
asch of heel 

Zeer gering. Doo verschillende personen gevoeld. Opge- 

eekend eed seismograaf. Magnetograaf 

eerie nie 
Lichte golving. 
Hevige korte aardbeving. 

Een lichte verticale schok. 
Enkele verticale schokken, De steenen pilaren van de gouvernements- 

passerloods te ngen zijn der- 
mate beschadigd dat bij ev zwierige rte 

schokken groot gevaar five r alge- 
heele instorting van het babeens: 

Een verticale schok. 



— 214 — 

el: Residentie of Herlei- 

B: ding tot 

AE Berichtgever. _|Waarnemingsplaats.| Gouvernement, |= Uur. Batavia |_p, 
58 =| aan ur. 

=de en Eiland. 8 | Localetijd. |_ ijd. 

3 5 minuten. e= 

235 (Mr. C. W. Kist. |Distr, drmierng oeeh Reg.,Java.|26| 19u30m |— 4 [oever \ 
en Tjibeureum EE 

G. R. 9964/93. Babass: Paritti en TimorenO.,Timor./26/ 11430m |—68 |Eenige En 

G. R. 9963/93. _ |Koepang. TimorenO.,Timor.|26| 11440m |—67 [2 BÀ 

G. R. 9132/93. |Soemedang. Preang. Reg.,Java./27| 12u30m |— 4 
20u30% |— 4 f 

235 [Mr. C. W. Kist. oe deens Reg.‚Java.)27| 12u30® |— 4 „| 
n Tjibeu 20u30® |— 4 

5 R. 9132,93. beiden ae: Preang. Reg.,Java.|29| lul5m|— 4 h 
235 (Mr. C. W. Kist. |Distr. Soemedang|Preang. Reg., Java.| 30 lul5m |— 4 |aereer 4 

en Tjibeureum. == 

Berichten, dat geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand Api ì 
lijst voorkomen 

” 

ge 
Gomb E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

Kedoe: Magelang. 

Aardbevingberichte 

Mr. C. W. Kist. | 

G. R. 9132/93: 

G. R. 9821/93. 

Observatorium. 

G. R. 10179/93. 

G. R. 11018/93, 

G. R. 11639,93. 

Eug. Dubois. 

en over Mei 1893. 

Soemedang. 

|Soemedang. 

Tjitjalengka. 

andoeng. 
Goenoeng Kentja- 
na. 

Batavia. 

Negara. 

Benkoelen. 

Tebing Tinggi. 

Toeloeng Agoeng. 

Preang. Ree. Java 
Led 7 

Preaneg. Ree. Java 
ed OJ 7 

Gen: Reg., Java. 
Preang. g. Reg ‚Java 

Bantam, Java. 

Batavia, Java. 

Bali en Lombok, 
ali, 

Benkoelen, Suma- 

Palembang, Suma- 

Kediri, Java. 22 

ee. 

Ou 50m 

15u 25m 
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RE Cc D ae 
zel Ttennitet Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

W.—0. Lichte schokken. 

prs. Eenige lichte horizontale schok- 

NW.—Z0. Eenige zachte horizontale schok-| 
ken. 

W.—0. Lichte schokken. 

W.—0. Lichte schokken. 

Res. Semarang: Semarang 
Wil m 1 

werden ontvangen van H.H, Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

„ Banka en Ond.: 218 (Muntok). 

EPEN RON VEE Te erhr AEETAR rd et EN OE GEN Ep DATE Esk PNR ETOREN_ PREREN. _A 

Vrij hevige schok. 
Zeer lichte schok. 

Heel lichte schok 

Zeer lichte verticale schok. 
Uiterst geringe aardbeving. 

Twee schokken. 

Eenige neue horizontale 
schokke 

5 wee viensnle schokken. 

Een matige schok. 

In de geheele afdeeling gevoeld doch m 

districten Soemedang, Sormscdingen en 
Darmaradja. 

Persoonlijk waargenomen, en ook opgetee- 
kend door seismograaf Ewing. 

Volgens rapport Controleur van Seloema ook 
aldaar gevoel . 
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EN: B 
En Residentie of Herlei- 
a ding tot 
‘À5| Berichtgever. |Waarnemingsplaats./ Gouvernement, d Uur. _[gsaoie Den 

B en Eiland. |B | zoeatera. | a. | 
ae B en: minuten. seconden 

591 |G. Kaulbach. Soemboer Peting. |Pasoeroean, Java. | 22 3u3lm —22 120 

594 |A. F. A. van Scher-|Boemi Ajoe, Ma-|Pasoeroean, Java.|22| 15:29m |—22 |30 _p? 
lang. | 

G. R. 17354/93. |Tifoe, Masarete. |Amboina, Boeroe. |23| 12u —718 | 3 | 
A. A. Maas Gees-|Árgasari, Ban-|Preang. Reg.,Java.|24| 23u50m |— 3 [.o.snnlf: 
teranus. oeng. : 

G. R. 11639/93. |Kepahiang. aen Suma-|26 |+ 3u +16 [30 8! 

Berichten, longs geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand 8 
lijst voorkom 5 

ie Batavia: 34. 
al: 05. 

Banjoemas: Tjilatjap é 
e Bagelen: Gombong | E. a. Genie Off. der 2e Mil. afd. op Java. 

* 

Aardbevingsberichten over Juni 1893. 

A. A. Maas Gees-|Argasri, Ban-\Preang. Reg.,Java., 4 8gul0m |— 3 a 
teranus. oeng. 
Eug. Dubois. Toeloeng Agoeng.\Kediri, Java. 8| 19u16m |— 2ijEnkele 

G. R. 7514793. |Rlat, Groot Kei. |Amboi 10} 5e30m |—105/10 | 
Ked-oiiaaden. ie 

A. A. Maas Gees-|Argasari, Ban-\Preang. Reg.,Java.11| 13430m |— 3 jaer” 

teranus. oeng. Ì 
G. R. 13033/93. |Tebing Tinggi. (Palembang, Suma-\11| 15u10m 414 (60 

tra. 

16u 7m |H14 
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Sterke horizontale schokken. 

C D E 

EE PEN Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

INZ 5—6. Volgens medebewoners had er ij 1e 20m 
reeds een kleine beweging plaa 

‚NO —ZW. Twee schokken; de|De Semeroe werkte in den rme tijd sterk, 
elf eerste licht, de Gradì vrij} men hoorde hem telkens rommelen en er 

hevig. viel in de laatste dagen wat aschregen. 
0 NZ. Horizontale schok 
A Zwakke aardbeving. 

NZ. 

Res. ne 

” 

Magela ng 
arang : or E. 

” 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

a. Genie Off. der 2e Mil. afd. op Java. 

Banka en Ond.: 218 (Muntok). 

Pe en MT Up OE Oe Gl 

0.—W. 

….ese.e. 

……e.seeseseeseese. 

mannen 

Lichte aardbeving. 

„|Eenige korte, vrij krachtige 

Vrij hevige schokken. Horizon- 
aal. 

vri hevige aardbeving. 

Zeer lichte schokken horizon- 
taal. 

Hevige horizontale en verticale aardschud- 
Alleen in de benting is er schade 

Eenige pilaren van de kazerne 
n. 

Van Talang Padang werd bericht dat in de 

IV Lawang beide aardsc nne even- 
er d en te Pase 
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tricten, Sumatra. 

el Residentie of Herlei 
deld. ding tot 
SE Berichtgever. _[Waarnemingsplaats.| Gouvernement, s Batavia- 
ag f schen 
ip en Eiland. = tijd. 

ze a minuten. 

Observatorium. Batavia. Batavia, Java. 12 0 

G. R. 13736/93. |Mokko-Mokko. _ |Benkoelen, Suma-|12 EN 
a. ie 

G. R. 13041/93. |Benkoelen. Benkoelen, Suma-| 12 +18 
tra. 

G. R. 13042/93. |Afdeelingen Man-{Benkoelen, Suma-|12 +14 
a en Kauer. tra. 

G. R. 13043/93. |Telok Betong. _ |Lampongsche Dis-/12 + 6 
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C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

ling /V Lawang) aldaar 18 huizen en 23 
venata” zijn ingestort. Nabij elk der 
Doesoens s Nandjoengan en Moearah Doewa 

estorte huizen be bevers. is pent 

djong-Priok bleef stilstaan op 15u 10m 42 
N.—Z. Hevige schokken. 
NZ. Hevige schokken. 
__NO.—ZW. Hevige hotste schokken. |Ook te Laïs en ree Lintang (Seloema) 

waargenomen. Aan de controleurswoning 

op laatstgenoemde jn is belangrijke 

E schade toegebracht. 

Eisden Gears Hevige schokken van aardbe- Ei eerstgenoemde afdeeling is ’s Lands gevan- 
geni aar beschadigd en zijn in het 

wegen is ook belangrijke schade aange- 
richt daar op verscheiden plaatsen aardstor- 
tingen erg ren gehad en scheuringe 

zich hebben ond. Geen vree 
4 en te erg 

| sees ees se. ……… |Lichte horizontale aardbeving.| Ook in de afdeelingen Toelang vga en de 
E Ommelanden van Telok Beto 
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zE Residentie of Herlei- 
haf; ding tot 
ge | Berichtgever. [Waarnemingsplaats.| Gouvernement, ä Uur. Batavia-|_ puur 
8 z ; He ds en Eiland. E Locale tijd. per k 
z minuten 

G. R. 12375/93. |Bandar en Lahat.|Palembang, Suma-|12| 14u50 |H14 |.-euer 
tra. ä 

278|S. E. Haagsma. |Muntok. Banka en Onderh:|13| 14u45m [4 6 | 3 
Banka. 

G. R. 15432/93. |Tontoli. Celebesen Onderh.|14| 6u35m |—56 [0 

A. A. Maas Gees-|Argasari, Ban-{Preang Reg ‚Javal23) 14u15m |— 4 |. ved 
teranus. eng. d 

G. R. 15433/93. [Kajeli. Amboina, Boeroe. |24| 21lu10m |—82 all 
330/H. A. Engelken. |Kemoening, afd.|Soerakarta, Java. |25 gu47m |—16 |10À 

Bojolali. 

1 G. R. 14356/93. |Saleier. Celebesen Onderh./26| 9u4im |—55 |t 
Saleier, î 

A. A. Maas Gees-|Argasari, Ban-|Preang. Reg. Java.l28| 11430m |— 4 „ereen! 
teranus. doeng. 

30 Ou45m |— 3 

Berichten, En geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand 
lijst voorkom 

Den Batavia: 
pe egal : 
D tenet Sms 
„ Bage 

34, 
305. 

len: 
|E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Jac 

Aardbevingsbericht 
68|E. J. Kerkhoven. 

Dr. %. 

ten over Juli 1893. 
Sinagar. 
aroet. 

Preang. Reg.,Java.l 8 
Preang. Reg, Java.| 11 

10u 32m 
[3u27m 

cseeef** 



re 

C D E 

Richti Intensiteit Bijkomende heks 

Richting. 
en aard der beweging. 

ln EE Er CH nad WE =S e opmerkingen. 

Bleser den Horizontale- en verticale schok- en ps mbs eg hielden de schokken 
| ken. uut a. et dat gevolg dat aan de 
| Ben eine: Dehaes zijn toege- 
| | gebracht. De schokken werden des avonds 

ten 114 nog gevoeld, doch in minder mate. 
Ter hoofdplaats (Palembang) werden op 
denzelfden tijd horizontale schokken ge- 
voeld; richting O.—W.; duur 305. 

_0.-—W. Horizontale aardbeving; twee 
se n. 

NO — ZW. Zeer hevige schok. 

| DOEN .…. [Lichte aardbeving. 

| Dede has OR oe Lichte verticale schok. 
GEE Zeer hevige schokken. Ongeveer een half uur van te voren 2 korte 

vrij sterke schokken. Kort na de hevige 
schuddingen weer een enkele zachte schok, 
weer wat later een zachte magere of 

a golving, richting vermoedelijk naar het 
uiden. 

BW. Z. Vijf kort op elkander volgende| De tweede en de derde schok waren de hevigste. 
schokken. | Golvende. Om half twaalf werd weer een 

| schok gevoeld. 
j Breede Vrij hevige aardbeving. 

EE eerden Vrij hevig. 

kJ 

erden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

Res. Kedoe: Mag 
„ Semarang: “Smarang ani Á ) E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

Ks. evene Aid org schokken. 
).— W. Vrij hevig. Door ge aan tafel zittenden opgemerkt. Lam- 

n slingerden. Een stilstaande klok kwam 
weer in beweging. 

15k 
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el: Residentie of Herle 
p 8 . 5 À U ding tot 

n3 Berichtgever. _|Waarnemingsplaats.| Gouvernement, = UI. _ [Batavia- Du 

8 e en Eiland. ® Locale tijd. ‘wd 

sz 
Z minuten.|_secondet 

68 |E. J. Kerkhoven. |Sinagar. Preang. Reg.,Java.jll| 13u30w 0 [oase 
C.R. 14319/93. |[Tjiamis. Cheribon, Java. |11 {+ 13t — 8 Oe: 

Anschütz, Off. v.jSiboga. Tapanoelie, Sum. |12| 13445m +32 [30 r. 
ez. 

591 [G. Kaulbach. Soember Agoeng. |Pasoeroean, Java. [13 ge —24 |40 NO, 

G. R. 14508/93. [Soekapoera. Probolinggo, Java.| 13 8ul5m|25 2 _ 
J.T. Terburgh, Off.|Lagoe Boti. Tapanoelie, Suma-|17| _ 1u30m [432 |.……®— 
v. Gez. d 

G. R. 15739/93. [Kepahiang. Palembang, Suma-/19| 20u 8m [+17 . 

G. R. 15740/93. Madja, afd. Madja- Cheribon, Java. |22/ 21u45m |— 6 feesje: 
nr ä 

G. R. 15738/93. Gaan Kentja-|Bantam, Java. 30 2u +2 teal 3 
na, Koempay, Bo- 

djong Manik, Ma- 
limping en Goe- 
noeng Kendeng. E 

Observatorium, Batavia Batavia, Java. 30 Ou 37m 01240 «- 
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C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

Eese e ‚….. [Twee lichte schokken. 
EE... .…….. [Eenige hevige verticale schok- 

| En Horizontale schokken. 

O— ZW 45. Volgens zeggen den 11e te 15u 20m ook een 
ving. 

EW. Lichte aardbeving; horizontaal. Heen en weer gaande. 
—W. Twee geringe aardbevingen. 

Bian Korte doch vrij sterke schok. 

BEER ‚……. [Drie schokken. 

eN. Vrij hevige horizontale schok. 

Deze aardbeving, die door den seismograaf 
observatorium werd geregis 5 

dere te hou- 

den en op de astronomische klok den juisten 
tijd op te nemen, heeft niets gemerkt 

keuri 

en groot, zoodat de richting N. 
of omgekeerd was 
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B B IE 
24 Residentie of Herlei, 

5 8 ding tot 
pe 5 Berichtgever. _|Waarnemingsplaats.| Gouvernement, 5 Uur. _ |zataria- Du 

: en Eiland. 8 Locale tijd. pe 

z minuten 

34 |G, P. M. Van Weel.\Tjiogreg. Batavia, Java. 30| _0u53m o/5 N 
68 |E. J. Kerkhoven. |Batavia. Batavia, Java. 30/j 0u4gm 0 feeen 

L. Stibbe. Loeboe Selasi. Pad. Bovenlanden/30| 12u36m +24 |60 
Sumatra. 

J. T. Terburgh. [Lagoe Boti. Ee mee Suma-|30| 12u30m [431 [30 O 

Anschütz, Off. van/Siboga. di bamoelt: Suma-[30| 17u30m [4-31 |--e. 
ez. À 

G. R. 15636/93. [Pandeglang. Bantam, Java. 31 | In nacht |+ 2 jeer*. 
van | 

30 op 31 B 

Tjibalioeng. Bantam, Java. 31 |’s nachts |+ 3 |BenigN 
G. R. 15434/93. |Batavia. Batavia, Java. 31 Ou 50m OforerZ 
G. R. 17135/93. [Mokko-Mokko. _ |Benkoelen, Suma-|31| 12410m |+22 |{ô ' 

tra. 5 

Berichten, dat geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand 
lijst voorkomen B 

es. Banjoemas: Tjilatjap ed 
„ Bagelen: bong E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Juve — 

Kedoe: Magelang | 

Aardbevingsberichten over Augustus 1893. 

835 |E. Goedbloed. Na Lewet, Tondano/Menado, Celebes, | 8| 4u45m [—72 |- 
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C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 
Richting. en 

en aard der beweging. opmerkingen. 

Gedurende ruim een minuut hielden de re- 
ge mati tig t 

elke slingering ongeveer overeenkomende 
met een halve seconde, terwijl daarna nog 
gedurende geruimen tij ijzers een 
onregelmatige eging aantoonden van 

ere ode, t na vier minuten 
volkomen rust in, De kwikseismoscoop 

heeft iet gewerkt, 
Lichte golvingen 

bs eenn ‚….…. [Vrij hevige aardbeving. Uit den slaap gewekt, verbeelde ik mij dat 
zij lang aanhield. Te huis (Sinagar) ge- 
komen ihias: vertelde men dat deze ook 
aldaar was waargenomen O.-W. 
53m, 

beveren Vrij hevige schuddingen. Kleine beeldjes op dese en bitterglaasjes 
op tafel vielen om 

Geringe aardbeving. 

Eveens « « ……  … [Horizontaal 

Bes here nd [Verticale schok. 

EW Geen schade. 
N. Een schok. 

rden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

Res. Semarang : rd $ E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

„ Banka en Ond.: 218 (Muntok). 

Een lichte schok. Waarschijnlijk van ed Locon, die zich sedert 
ee eld. maand rustig 
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Berichten, ra geene aardbevingsverschij 
lijst voorkom 

na Batavia: 34. 

”„ 

” 

n Bagele 

Tegal: 305. 
en 

elen 
eme \n. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Jard. 

BENNEN re 

Sa Residentie of Herle 
8 ding tot 
5 8 Berichtgever. [Waarnemingsplaats.| Gouvernement, 8 Uur. _ |gatavia Du 

je en Eiland. 5 Locale tijd. on 

lk minuten. seconde, — 

G. R. 19349/93. [Woeloer. Amboina, Schild-/10|......... — 85 |Eenige N' 
pad-eilanden op 

11 * 
G. R. 17196/93. [Krawang. Kra helen, Java. [19) 1lu — 3 nd, 

. A. Maas Gees- ie bij Ban-|Preang. Reg.,Java.| 11 4u30m |— 3 jason *t 
teranus. .. 

G. R. 19350/93. Kajeli.. Amboina, Boeroe.|14| 15u15m |—82|2à3®: 
17 lu 15m 
1 17u x 

G. R. 19351/93. |Trong, (Solor). er en Onderh.22| 10u15m |—65 [2 
Eiland Adonare. ON 

G. R. 19352/93. |Tontoli. Celebes en Onderh.|23 {| 12u30m |—55 [15 
Celebes. _w 

Mr. C. Kist, Onder-Distr. Dar-|Preang. Reg.,Java.l25 |........« — 4 fee 
mawangi, Soeme- 

en rd ‚W 
G. R. 19348/93. [Amboina. Amboina,Amboina.| 27 [+4-19u 30m Ze Eenigt °° 

22u —85 |Eemge *- 

nselen werden waargenomen in de maand August 5 

122 

Aardbevingsberichten over September 1893. 

Mr. C. Kist 

E. J. Kerkhoven. 

A. A. Maas Gee 

anus 

L. Stibbe. 

District Darma- 

Sinagar. 
Argasari, Ban- 
d : 

Loeboe Selassi. 

Preang. Ree. Java 
Led Le 

wangi, Soemedang./ 

Preang. Ree. Java 
Led U 7 

Preang. Ree. Java. 
Ld REE 

Pad. Bovenlanden, 
Sumatra. 

7u 

7u15m 

10u 10m 
2" 20m 

10u 40m 

„en 

se...” 
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C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

Vrij hevige schok. 
Gepaard met onderaardsch gerommel. 

Lichte schok. 
Korte flinke aardbeving. 

„Verticale schok. 

Horizontale schok. 

Zeer hevige schokken. 
Voorafgegaan door onderaardsch gerommel. 

Vrij hevigeen langdurigeschok.{/ In den nacht. 

Minder hevig en kort van duur. In den nacht. 

Zeer lichte schokken. 
Zeer lichte schokken. 

„werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

Res. Kedoe: Magelang 
»„ _ Semarang: Semarang } E. a. Genie Off, der 2e Mil. Afd. op Java. 

W: illem I 
„ Banka en Onderh.: 218 (Muntok). 

RN Lichte schok en kort van duur. 

Vrij hevige schok en iets langer 
van duur. 

bond Vrij hevige aardbeving. 

Vrij hevige aardbeving. 
Zachte schok 
Flinke schok. 
Lichte trilling. 
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ei Residentie of 

25 | _Berichtgever. _|Waarnemingsplaats.| ‘Gouvernement, = Uur. 

8 : en Eiland. 2 Locale tijd. 
Es 

235 |C. W. Kist. District Darmawa-|Preang. Reg.,Java.| 15 6u 
ngi, Soemedang. 

G. R. 22462/93. |Babber. Amboina, Babber.| 15 Oe 
Zu 

dt. R. 21990/93. Menado. Menado, Celebes. [18 |. ........ 
G. R. 21244/93. [Kajeli. Amboina, Boeroe|18| 15% 
G. R. 21245/93. (Banda. Amboina,B.-Neira./ 19 | 23u 20m 

23u 23m 
23u58 

As A bre Gees-\Argasari, Ban-|Preang. Reg.,Java.| 22 10307 |— JF 
teran doeng. 

4| 18,30m |— 3jesrsr EC 
G. R. 19854/93. |Mangoenredja. Preang. Reg.,Java.|24| 18:30m |— 4 | 4 j 

W.C.N. van Gent.|Tjempaka en Preang. Reg.,Java.l24| 19,30m |— 4 | 2 
Tjiandjoe 

G. R. 19855/93. [Tjiamis. Cheribon, Java. [24| 18u30m |— 8/1 
G. R. 22028/93. [Atapoepoe. Timor en Onderh.j24f 19t — 13 Jeesssi 

Timor. Ë 

591 IG. te Soember Peting. [Pasoeroean, Java.l29| 4u25m |—24 [15 
G. R. 20738/93. \Negara, Djembra-|Bali en Lombok,29| 4u35m |—32 | 3 

na. Bali. 
G. R. 21244/93. |\Kajeli. Amboina, Boeroe.| 30 91m [81 |3àL 

Berichten, zet geene aardbevingsverschijnselen werden waargenomen in de maand sopieni 8 
lijst voorkom RE 

es. Batavia 
k Banjoemas: bias ap 
„ _ Bagelen: Gombong E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Jard: 

Kedoe: Magelang 

Aardbevingsberichten over October 1893. 
B 5 

G. R. 21244/93. |Kajeli. Amboina, boites 1 
G. R. 20330 93. |Tasikmalaja. Preang. Reg. Java.l 2 
G. R. 20329 93. [Soekaboemi. Preang Kee. Java.l 2 
G. R. 2042293. [Trogong afd. Tji- Preang. Reg ‚Java 2 

tjalengka. ' 



End 

[Vrij hevige schokken 

ven enden hevige aardbeving 
NZ. Horizontale scho 
N.—0. Horizontaal en elliptisch (?). 

REE ER Be Twee verticale schokken. 

veeve tenen ‚.|Lichte aardbeving. 

O—W. Vrij hevige aardbeving. 

O—W. Golvende beweging. 

ed Lichte horizontale schok. 
NO.—ZW Een zestal horizontale schokken 

elk van ongeveer één seconde. 

N.-—Z, 5—6. 
N.-—=Z. Lichte horizontale schok. 

NZ. Horizontale schok. 
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C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

W—0 Vrij hevige schokken. Vrij lang van duur. 

Vulkaan Loeon wederom in werking. 

Het onderaardsch gedruisch en gerommel, 

waarmede de horizontale beving gepaard 
ging, bleef nog eenigen tijd aanhouden. 

Te 2° 10’ werd te Alor bee” dergelijke schok 
van gelijken duur van W.—0. waarge- 
ome 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder volgende nummers in de 

Res. Semarang: pag ( E. a. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 

„ Banka en Onderh.: 278 (Muntok). 

Een hevige schok. 
Horizontale schokken. 

Flinke verticale schokken. 
Hevige schok. 
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ze Residentie of Herlei- 
halt: n ing tot 

28 Berichtgever. [Waarnemingsplaats.| Gouvernement, = Uur. Batavia-|_ Dar. 
© © 42 hen . 

dee en Eiland. & | ZLoeate tijd. tors 4 

£ minuten.} seconden. 

ze En does Gees- iere Ban-|Preang. Reg. Java.) 2| 14u10m |— 4 veen 
eng. 

a, R. “2124498. Kajeli Amboina, Boeroe. | 2| 6u —81 |10 à 124 
W.C. N. van Gent./Tjempaka Warna,|Preang.Reg.,Java.) 3| 2" 9m |— 1|3 

Tjiandjoer. 
G. R. 21244/93. |Kajeli. Amboina, Boeroe. | 4 5u30m |—81|6à8 

G. R. 2325993. |Kajeli. Amboina, Boeroe. [1 9u20m |—-81|3àÁ 
G. R. 21419/93. [Pengaron en Mar-|Z.- en O. afdeeling| 12 |4-22u15m |—34 |.eener 

tapoera. v. Borneo, Borneo. 

G. R. 21419/93. |Banjermasin. Z- en O. afdeeling| 13 |+-22u — 34 | Ln 
v. Borneo, Borneo. 

G. R. 2842/94. _[Maumerie. Timor en Onderh.20| _ 9v —62 [10 
res. 

83 IA. J. Kessler. Tjikadjang, Garoet; Preang Reg ‚Java 29 d- 5u 4 le 

Observatorium. [Batavia Batavia, Java. 23| 16u53m 0 [180 

34 |G. P. M. van Weel.(Tjiogreg. meden, Java. 23| 21u12m 0 [20 
68 [E. J. Kerkhoven. |Sinagar. Reg. Java.}23| 16u53m 0 [20 

235 C. W. Kist. nderdistr, Tandj nd Reg.‚Java.23| 16%55m |— 4 |eveverrt 
Sari e Bodjong 

Lowa,Soemedang. 

G. R. 22027/93. |Soemedang. Preang. Reg.,Java,|23 | 16455m |— 4 |-eeerr 

G. R. 21846/93. |Soekaboemi. Preang.Reg.,Javal23| 17e  |— Ionen 

‚ A. Maas Gees-|Argasari, Ban- [Preang.Reg.Java,|23| 16u55m |— 4 |aseeer"! 
teranus. oeng. juin | 4 |. 

83 |A. J. Kessler. \Tjikadjang. Preang.Reg.,Java.l23| 17u 2% |— 4 30 

\ 

, 
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D 

Intensiteit 

en aard der beweging. 

E 

Bijkomende verschijnselen 

opmerkingen. 

C 

Richting 

kb ZO.—NW 
—0. 

ZO.—_NW 

ZW.—_NO 
ZO. NW 

ZO.—_NW. 

W—0 

ZO. NW 

N0.=ZW. 

_NO.—ZW 

_O—W. 

NO.—ZW. 

Vrij hevig. 

Vrij hevige schok. 
Horizontale schokken. 

Vrij hevige schok. 

Horizontale schokken. 

Vrij hevige schokken. 

Een schok. 

ba. hevige schok. 
wak. Horizontaal. 

Vrij sterke golvingen. 
Vrij hevig. 
Vrij hevige schok. 

Vrij hevige schok. 

Horizontale schokken. 

Vrij langdurige schok. 
Lichte schok. 
[Hevige aardbeving. 

…..eeeneasen see... 

Ook herhaaldelijk onderaardsche geluiden 
gehoord. 

Volgens bericht van den Controleur van 

Pengaron viel eenige dagen te voren in 
de kampongs Atiem, Antaroeka en Panji- 
oeran een hagelbui neder, die eenige uren 
aanhield. 

Volgens en rag fijns waren er hagel- 

steenen zoo groot als 

re sommige drie achtereenvolgende 

en. 

Geregistreerd door den seismograaf van 
Ewing. 

Ook, maar in mindere mate gevoeld ter hootd- 
plaats medang en in het onderdistrict 
Tjidjamboe. 

Waargenomen in de onderdistricten en ed 
Sari e Bodjong Lowa; ook is ok, 
maar in mindere mate gevoeld Ht hoofd- 
plaats raden en in het onderdistrict 
Tji-djamboe 

In dezelfde richting herhaalden zich de schok- 

ken te ongeveer 21u 15®, doch beide kee- 

ren slechts gedurende 15 en 10 seconden. 

Geen voorwerpen vielen om. Het verschijns el 



| 
RE 3 

el: Residentie of Herlei- 
28 k ding tot A 5 Berichtgever. _\Waarnemingsplaats.| Gouvernement, 5 Uur. _ |zovavia- Duikt 
© © en hek ur, 

p en Eiland. S | Zoeate tijd. pars 

mT minuten. seconden. 

83 |A. J. Kessler. _ |Tjikadjang. Preang.Reg.,Java.l23| 21ui8m|— 415 

W.C. N. van Gent.|Tjempaka Warna ‚|Preang.Reg.,Java.l23| 17 — 10 q 
î ina 29ui6m |— 1 [90 j 

68 |E. J. Kerkhoven. |Sina agar Preang Reg., Java 923 2lu Ta DN veen 

S. J. Meijer. Friesland, afdeel Preang. Reg.,Java./23| 21u 8m |— 4 |+ 40 
Radjamendala. 

G. R. 22281/93. |Distr. Pandjalos en/Cheribon, Java. |23| 17u IEN 
jiamis. 

G. R. 24529/93. |Banda Neira. __ |Amboina, Banda. |23| 2u17m |—93 |Henige 
3u 45m 

G. R. 2794/94. Endeh. Timor en Onderh.|25 |+ 4u —59 | 5 
Flores. 

Berichten, dat geene aardbevingsverschi am werden waargenomen in de maand October 
lijst voorkomen : s. Banjoemas: Tjilatja 

„ _ Bagelen: Gombong E. Genie Off. der 2e Mil. Afd. op Java. 
Kedoe: Magelang ee 

Aardbevingsberichten over November 1893. | 

W.C. N, van Gent.|Tjempaka deme. Preang. Reg. Java. 9| 12u 
ì Tjiandjoe 

G. R. 23131/93. Tjtandjoer. Preang. Reg., Java. 11 | 21u40m 
D. J. Hillinga. |Benkoelen. Benkoelen, Suma-/12| 16u 

ra. 
G. R. 2378693. |Loeboe Lintang. |Benkoelen, Suma-|12|. 

a. 
G. R. 24360/93. |[Onderafd. Redjang|Palembang, Suma-|12/ 16u40m 

Lebong, afdeeling) tra. 
Tebing-Tinggi. 

G. R. 2894 94, ndeh. Timor en O. Flores. 17 3u 
591 |G. Kaulbach. Soember vlas Pasoeroean, Java. |19| 241 

_ |G. R. 23828/93. |Soekapoer |Pro obolinggo, Java.}19| 14° 30m 
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_C D E 

Intensiteit Bijkomende verschijnselen 

Richting. en 
en aard der beweging. opmerkingen. 

begon met een drietal sterke schokken 
et ct, een seconde tusschenruimte, verder 

zacht afnemende schommelin 

NO. ZW Minder hevige aardbeving. mi paar mend gevond door zacht ver- 
loopende golving. 

W.—0. Twee zware aardbevingen. 
W.—0 
e ddr dje iele Minder hevig ri eng lang 

dan die van 16u 53®, 

| venir evene Zachte Bedden 

| NO. ZW Lichte horizontale schok. 

_NO.-ZW \Zachttrillende beweging. Vooraf aangekondigd door een onderaardsch 
geluid. Ô 

ZN. Eenige lichte horizontale schok- 
ken. 

werden ontvangen van H.H. Medewerkers, wier namen onder de volgende nummers in de 

ft snid E. a. Genie Off, der 2e Mil. Afd. op Java. 

” Banka en Onderh.: 218 (Muntok). 

En 

4 

Liehte schokken. 

Een verticale schok. 
Vrij hevige verticale aardbev. 

Lichte horizontale schok. 

Kort achter elkander twee vrij 
sterke horizontale schokken. 

dr enne schokken. 
De 
Lichte wend) met verticale 
schokken 

Ook te Benkoelen waargenomen, vrij hevig 

en verticaal. 
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Di eN : 
zi Residentie of Herlei- 
a É 3 € N ing tot 
25 Berichtgever. {Waarnemingsplaats.| Gouvernements | Uur. _ |gatavia- Dat 
© 5 5 ed ch ú 
8 : en Eiland. & | zocate tijd. pn 
ii minuten.| seconden. — 
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PETROGRAPHISCHE STUDIEN 

ÜBER DEN INDISCHEN ARCHIPEL 

VON 

ARTHUR WICHMANN, 

Urrecur. 

IL, ZUR GEOLOGIE DER INSEL SALEIJER. 

In fast schnurgerader Fortsetzung der Ostküste von der 

südwestlichen Halbinsel von Celebes und nur durch die 21 km. 

breite Saleyer-Strasse geschieden, in welcher zudem noch die 

Inseln Pulu Liyukang-lowe, Pulu Sarontang und Pulu Pasi 

Tanette liegen, dehnt sich in genau meridionaler Richtung die 
langgestreckte Insel Saleijer aus (1). Ihre Länge beträgt 
T41/, km, ihre grösste Breite, und zwar zwischen Udjung Bori 
und Ngapa, misst nur 12 km. 

Der Erste, dem wir einige zuverlässige Mittheilungen über 
die geognostischen Verhältnisse dieser Insel verdanken, ist 
H. Zorrinecer, der, trotz eines nur zwei Tage währenden 
Aufenthaltes im Jahre 1847, dieselben bereits im Wesentlichen 
richtig erkannt hat. Diesem Forscher zufolge wird nämlich 
Saleijer der Länge nach von zwei einander parallel laufenden 
Bergketten durchzogen, von denen die westliche und zugleich 
niedrigere aus „jüngerem Grobkalk” besteht, während die östliche 
„vulkanischen” Ursprungs ist. Keine derselben scheint ihm 

(1) Eigentlich Salajar. ken a Makassaren wird die Insel Silajara, 
von den Buginesen Siladja 

(B. F. eren in Bijdr. neuen Taal-, Land- en Volkenkunde (3) VII 

1872, p. 48 

(2) Varela van eene reis naar Bima en Soembawa en naar eenige 

plaatsen op Celebes, Saleijer en Flores. vinti’ van het Batav. Gen. 

van K., W. XXIII. 41850, p. 8—10. 
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eine Fortsetzung der Formationen des südwestlichen Celebes, 
so namentlich der am Kap ZLassowa auftretenden, darzustellen, 
trotzdem das genannte Vorgebirge der Nordspitze von Saleijer 
gerade gegenüber liegt und der frühere Zusammenhang beider 
noch aus den in der Saleijer-Strasse befindlichen Inseln ersicht- 
lich ist. Die östliche Bergkette deutet, ZorrinGer’s Meinung 
nach, eine Erhebung in der Längsrichtung an, die von dem Pik 
von Bonthain ausgegangen sei, und beide Hebungen seien wahr- 
scheinlich zu gleicher Zeit erfolgt. 

P. vAN DER SroK widmet in seiner Beschreibung der 
Insel auch der Geologie derselben einige Bemerkungen (1). An 
den höchsten Stellen finden sich seiner Meinung nach bedeutende 
Massen von „Granit”, der sich vielleicht durch vulkanische 
Kräfte einen Ausweg durch die aus „Jurakalk” (2) bestehenden 
Schichten gebahnt habe. Von diesen letzteren gewahre man 
zuweilen mehr als 20 über einander und zwar wechsellagernd 
mit braunem oder gestreiftem Sandstein. Die Steilheit der 
Gehänge und die bedeutende Tiefe der See an dem Ostabfall 
wird durch einen später erfolgten, plötzlichen Einsturz zu 
erklären gesucht. Die flachen Strandgebiete an der Westküste 
bestehen aus alluvialen Ablagerungen, die gleichfalls die Kalk- 
steine von Pulw Pasi bedecken. Einer ehemaligen, zwischen 
Saleijer und Celebes bestehenden Landverbindung redet auch 
VAN DER SroK das Wort. 

Von sehr geringer Bedeutung sind die Auslassungen von 

J. B. TeyssManN, der da berichtet, dass die steilen Abhänge 
des Niedergebirges, dessen Boden aus rothem, mit Sand ver- 
mengtem Thone besteht, mit Sandsteinbrocken oder vulkanischen 
Gesteinen, wie in der Gegend von Bonthain, bedeckt sind, die 

(1) Het eiland Sateijer. (Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volken- 

kunde XV Batavia 1866, p. 403). 
(2) Seitdem K. C. von LeoNmaRD ähnliche Korallenkalksteine von Neu- 

Guinea als Jura-Dolomit bezeichnet und L. A. C. M. ScHwaANER solche von 
Timor gleichfalls der Jura-Formation zugezählt hatte, sind dieselben auch 
auf anderen Inseln in den Bereich dieser Formation gezogen worden. 

Mürrer. Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel. Amster- 

dam 1857 1 p. 24; II p. 297). 
16k 
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auch das Liegende der Thonablagerung bilden. Die schwarze 

Ackerkrume soll dagegen „Granitblöcke” bedecken (1). 

Die ausführlichsten Mittheilungen hat H. E. D. ENGELHARD 

gebracht, die jedoch zum Theil im vollständigen Widerspruch 

mit denjenigen seiner Vorgänger stehen (2). Derselbe behauptet 

nämlich, dass ihm während seines mehrjährigen Aufenthaltes 

auf der Insel trotz eifrigen Bemühens, „weder Granit und 

Porphyr, noch Basalt, kurzum keinerlei primäre, sowie vulka- 
nische Gesteine” zu Gesichte gekommen seien. Dagegen habe 
er zahlreiche Sandsteine und Kalksteine, theilweise mit schönen 

Versteinerungen in den Brüchen zu Maliling in der Regentschaft 

Boneya, zu Appo- Batu, sowie an dem Westabhange des Berges 
Botona Haru gefunden. Die Inseln, welche in der unmittel- 
baren Nachbarschaft von Saleijer liegen, nämlich Pulu Pasi, 
P. Tomba longang, P. Pulasi, P. Kaju-wadi, Bonerate, sowie 
Kalau oder Lambega, bestehen, ENGELHARD ’s Angaben nach, 

gleichfalls aus Kalksteinen und Sandsteinen. 
Herr Prof. Dr. Max. WEBER zu Amsterdam hielt sich vom 

13. bis zum 19. Januar 1889 auf Saleijer auf und sammelte 
bei dieser Gelegenheit eine Anzahl Gesteine, welche er die 
Güte hatte unserem Museum zu verehren. Ebenso verdanke 
ich ihm einige werthvolle Notizen, die geeignet sind einen 
klareren Einblick in den Bau der Insel zu gewähren, als 
dies auf Grund der bisherigen spärlichen Angaben möglich 
war. Die gesammelten Gesteine gehören jüngeren Eruptivge- 
steinen, deren Tuffen, sowie Kalksteinen an. Die erstgenann- 
ten wurden aus dem Fluss Bangkingpara aufgelesen und 
sollen zunächst in den folgenden Zeilen beschrieben werden. 

1. GLIMMER-TRACHYT. 

Ein lichtgelblichgraues, sich rauh anfühlendes, mittelkörniges 
Gestein. Die hinsichtlich ihrer Färbung nur wenig von der 

(1) Verslag eener botanische dienstreis naar Celebes en onderhoorig- 
heden, (Natuurk. Tijdschr. v, Ned. Indië XXXVIII 41879, p. 112, 115). 

(2) Mededeelingen over het eiland Saleijer, Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde (4) VIII, ’s Gravenhage 1884, p, 285, Die Insel 
Saleijer. (Petermann's Mittheilungen XXXII, 1886. p. 195. mit Karte). 
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Grundmasse differirenden Feldspäthe lassen die charakteristi- 
schen Spaltungsflächen zum Theil noch deutlich erkennen. 
Die dunklen Gesteinsgemengtheile sind, bis auf wenige gebleichte 
Biotitblättchen, herausgewittert. Die in Folge dessen entstan- 
denen Hohlräume enthalten zuweilen noch Reste eines schmutzig- 
braunen Umwandlungsproduktes. Auch auf Spalten des Gesteines 
ist braunes Eisenhydroxyd zum Absatz gelangt. 

Wie die mikroskopische Untersuchung ergiebt, ist das Gestein 
zum allergrössten Theile einer Umwandlung in Muscovit 
anheimgefallen. Zwischen gekreuzten Nicols erscheint ein 
verworren-blättriges Aggregat in den eigenthümlichen pfauen- 
schweifigen Polarisationsfarben. Dazwischen treten noch hier 
und da, ohne regelmässige Begrenzung, unversehrte Reste von 
Orthoklas auf, während Plagioklas völlig zu fehlen scheint. 
Zirkon ist in vereinzelten, aber scharf ausgebildeten, säulen- 
förmigen Kryställehen vorhanden, die farblos sind und in Folge 
ihres starken Lichtbrechungsvermögens so überaus deutlich 
hervortreten. Ihre Länge beträgt 0,012 bis 0,045 mm, während 
ihre Breite zu 0,001 bis 0,0045 mm. gemessen wurde. 

Die recht häufig auftretenden Biotitblättchen sind unter 
Erhaltung ihrer Form vollständig ungewandelt worden. In 
Schnitten parallel der Basis ist die übliche sechsseitige Be- 
grenzung zu gewahren, ebenso wie mehr oder weniger dazu 
geneigte die charakteristische blättrige Textur deutlich zur 
Schau tragen. Das Umwandlungsprodukt ist im Wesentlichen 
ein farbloses, feinschuppiges Mineral, welches nicht von Mus- 
eovitschüppehen zu unterscheiden ist. Diese Schüppchen sind 
parallel der Basis des ursprünglichen Biotitblättchens gelagert. 
Als ein weiteres Produkt der Umwandlung ist der Epidot 
hervorzuheben, der in kleinen, leicht erkennbaren, licht- 
gelblichgrünen Kryställehen bis zu 0,0255 mm. Länge und 
0,0102 mm. Breite, ferner in unregelmässig begrenzten Körnchen 

und endlich in Gestalt kleiner Nädelchen auftritt, die sich 

zuweilen unter einem Winkel von 60° durchkreuzen und auf 
den ersten Blick mit Rutilnädelchen verwechselt werden können. 

(Taf. V Fig. 5). In Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum 
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Epidot kann, ihren optischen Eigenschaften zufolge, kein 

Zweifel obwalten. Zudem sind derartige Mikrolithen, wie 

Epidotkryställchen überhaupt, als Umwandlungsprodukt des 

Biotits in krystallinischen Schiefern und älteren Eruptivgesteinen 

häufig beobachtet worden (1). Weitaus seltener wird über 
derartige Bildungen in den Biotiten jüngerer Eruptivgesteine 

(1). F. ZirkeL. Die Zusammensetzung des Kersantons. Berichte 

d. K. Sächs. Gesellsch. d. W. Math. Phys. bl. 1875, p. 202. 

E. KALKOWSKY. Das Otsieeschieterechias von Zschopau im sächsi- 

schen Erzgebirge. Zeitschr. d. Deutschen geolog. Gesellsch XXVIII, 

1876, 

Cn. WErTMAN Cross, Studien über bretonische Gesteine. (TSCHERMAK'S 

mineralog. und petrogr. Mitthlg. III Wien 1880, p. 400) 

OSSEN. Geologische und fan de Beiträge zur Kenntniss 

des arion (Jahrb. d. K. Preuss. geolog. Landesanstalt für 1880. 

Berlin le p. 24). 

E. ConeN in BENECKE und Conen. Geognostische Beschreibung der 

bgg von Heidelberg. Strassburg 1881, 59, 160, 
F. Bec Die Gneissformation des ha betdeterreichischas Wald- 

viertels. ornaat s mineralog. und petrogr. Mitthlg. IV. 1882, p. 
Ë 7 

A. CATHREIN in A, Knop, Beiträge zur Kenntniss einiger Glieder 
der Glimmerfamilie. (Zeitschrift für Krystallographie XII, 1887, p. 593). 

H. RoserBuscuH. Die Steiger Schiefer und ihre Contactzone in den 
Granititen von Barr-Andlau und Hohwald. Strassburg 1877, p. 144. 

E. KALKowsky. Die Gneissformation des Eulengebirges. Leipzig 1878, 

p. 28. 

E. Karskowsky. Ueber Granit und Greiss des bojischen Greissstock- 
werkes des Oberpfälzer Waldviertels. (Neues Jahrb. f. Mineralogie, 1880 

I, p. 33). 

F. Mürrer. Die Contacterscheinungen an den Graniten des Henne- 

berges ent Weitisberga. (Neues Jahrb. f. Min. 1882 II, p. 212, 
M, Kocn. Die Kersantite des Unterharzes. (Jahrb.d. K. Preuss. geo- 

log. tieke für 1886, Berlin 1887, p. 55). 

Cu. Barnors. Note sur le Kerzanton de la Rade de Brest. (Ann. de 
la Soc. géol. du Nord. XIV. Lille 1887, 

In eingehendster Weise hat kürzlich ZirkrL die vielfach noch contro- 
verse Frage nach der mineralogischen Natur der in den Biotiten einge- 
schlossenen nadelförmigen Gebilde einer Erörterung unterzogen. (Lehrbuch 
der Petrographie, 2e, Aufl. Bd, I, 1893, p. 334.) 
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berichtet, und hier hat man dieselben bisher dem Rutil zugc- 
zählt (1). Auffallend möchte es erscheinen, dass Nadeln des 
Epidots unter Winkeln von 60°, resp. 30° und 120° mit einander 
verwachsen könnten, aber- der Fall, dass epigenetische Minerale 
hinsichtlich der Lagerung ihrer Individuen van den Formen 
es Mutterminerals beeinflusst werden, tritt häufig genug ein. 

Und was dem tetragonalen Rutil recht ist, dürfte schliesslich 
auch dem monoklinen Epidot nur billig sein 

Innerhalb der umgewandelten Biotite stellen sich ferner 
noch regellos zerstreute Anhäufungen von Eisenhydroxyd, 
sowie feine, nicht weiter auflösbare Staubtheilchen ein. Rutil 
ist picht nachweisbar. Braunes Eisenhydroxyd findet sich 
zuweilen als Absatz in Spalten des Gesteines. 

2. ANDESIT. 

Die weitaus überwiegende Menge der auf Saleijer gesammel- 
ten Eruptivgesteine gehört den Andesiten an, und unter diesen 
herrschen wiederum die Augit-Andesite durchaus vor. Die 
Glimmer- und Hornblende-Andesite sind nicht allein in gerin- 
gerer Anzahl vertreten, sondern enthalten auch häufig noch 

Augit, so dass scharfe Grenzen zwischen diesen Gesteinsarten 
hier nicht immer zu ziehen sind. 

a. _Augit-Andesit. 

1. In der rostbraunen, feinkörnigen Grundmasse gewahrt 

man hier und da kleine, höchstens 2 mm.lange und '/ mm, 
breite, scharf ausgebildete Augitkryställchen, ferner zahlreiche, 

meistens erst mit Hülfe der Lupe erkennbare Feldspathkrys- 

tällehen in rectangulären oder quadratischen Durchschnitten 

mit glänzenden Spaltungsflächen und endlich kleine, kaum 

stecknadelkopfgrosse Mandeln eines Zeolithes. 

(1). E. Hussak. Die Trachyte von Gleichenberg. 
(Mitthlg. d. naturw. Vereins von Steiermark. Gaz. 1878 p. 3 

A. KraurzscH. Die Gesteine der ecuatorianischen West-Oordillere 

vom Rio Hatuncama bis zur Cordillera de Llangagua. Inang. Diss. Ber- 

lin 1893, p. 31. | 
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Unter dem Mikroskop erscheinen die Feldspäthe bereits einer 
weitgehenden Umwandlung anheimgefallen. Die Viellingsin- 
dividuen sind von zahlreichen, zunächst parallel verlaufen- 
den, sodann sich aber netzförmig verzweigenden Spalten 
durchzogen, von denen die Trübung ihren Ausgang nimmt. 
Centrale Partien sind, entsprechend ihrer augenscheinlich mehr 
basischen Zusammensetzung, häufig bereits vollständig zersetzt 
(Fig. 3). Von heisser Salzsäure werden die Plagioklase stark 
angegriffen und lassen die wenigen wahrnehmbaren symme- 
trischen Auslöschungsschiefen im Zusammenhange damit auf 
die Anwesenheit eines Labradorits schliessen. 

Die meist allseitig vollkommen ausgebildeten Augit-Einspreng- 
linge sind zuweilen verzwillingt, enthalten häufig Magnetit, 
dagegen selten Glaseinschlüsse. Auf Spalten ist braunes Eisen- 
hydroxyd zum Absatz gelangt. 

Die Grundmasse des Gesteines setzt sich aus kleinen Pla- 
gioklasen in rechtangulären und quadratischen Durchschnitten, 
neben verhältnissmässig spärlichem Augit und Magnetit zusam- 

men. Ausserdem ist eine braune Basis vorhanden, die nur 
als Zwischenklemmungsmasse zwischen den Constituenten auf- 
tritt. Dieselbe ist globulitisch entglast und enthält ausserdem 
dunkle, baumförmig verzweigte krystallitische Gebilde, die 
meistens undurchsichtig, zuweilen aber braun durchscheinend 
sind, Bisenhydroxyd ist auf Spältehen reichlich zum Absatz 
gelangt und muss im Dünnschliff behufs besserer Beobachtung 
zuvor durch Salzsäure entfernt werden. 

Erwähnenswerth sind endlich die farblosen Zeolithe, welche 
die kleinen Hohlräume im Gesteine ausgefüllt haben (Fig. 3). 
Dieselben stellen regellose Aggregate dar, deren Individuen 
nirgends krystallographische Begrenzung aufweisen. Ihrer 
Kleinheit wegen konnten dieselben nicht isolirt werden, doch 
liess sich auf mikrochemischem Wege ein reichlicher Gehalt 
an Kalk nachweisen. 

2. Ein feinkörniges, kompaktes Gestein, in welchem kleine Au- 
gite und Plagioklase als Einsprenglinge nur wenig hervortreten. 
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Im Dünnschliffe tragen die Feldspäthe die ihnen in den typi- 
schen Augit-Andesiten zukommenden Eigenthümlichkeiten zur 
Schau. Die tafelförmigen, häufig treppenartig absetzenden Viel- 
lingsindividuen enthalten Zonen von Glas- und Schlackenein- 
schlüssen. Die Augite sind gleichfalls in durchaus normaler 
Weise ausgebildet. Dieselben enthalten zuweilen recht grosse 
Apatitkryställchen, die mit einem schwarzen Staube erfüllt sind 
Einige wenige, in den Gestalten der Hornblende auftretende 
Gebilde, bestehen aus einem Aggregat von Magnetit-Individuen. 

Die Grundmasse stellt ein Gewebe von Plagioklasleistchen, 
Augitsäulehen und Magnetitoktaedern dar, unter denen die 
erstgenannten vorherrschen. Zwischen ihnen schiebt sich ein 
farbloses Glas als Basis ein. 

3. Aschgraues Gestein, in dessen Grundmasse besonders 
scharf ausgebildete, schwarze, glänzende Augitkrystalle bis zu 
2!/, mm. Länge hervortreten. Dieselben lassen zuweilen die 
Combination ooP. oo-Roo. P. -Ro. erkennen. Weissliche und 
lichtgraue Feldspäthe erscheinen weniger deutlich. Endlich er- 
kennt man noch einige kleine, mit Zeolithen erfüllte Hohlräume. 
Die Grundmasse fühlt sich rauh an und ist bereits in hohem 
Grade der Umwandlung anheimgefallen, so dass sich die Augite 
leicht herauslösen lassen. 

Im Dünnschliffe treten die porphyrischen Augit-Individuen 
wiederum am deutlichsten hervor. Dieselben sind völlig frisch, 
enthalten reichliche und grosse Einschlüsse von Magnetit und 
Apatit, dagegen nur wenige Glaseinschlüsse. Ihr Pleochrois- 
mus ist nicht sonderlich stark, aber immerhin gut wahrnehm- 

bar: c lauchgrün, a grasgrün, 6 gelbgrün. Zwillinge kommen 

zuweilen vor. 
Die breit leistenförmigen Feldspath-Einsprenglinge sind einer 

weit gehenden Umwandlung anheimgefallen, Von zahlreichen 
Spalten durchzogen, von denen ausgehend eine Trübung der 

Substanz eingetreten ist, erscheint das Innere der Plagioklase 

von einem schmutzig grünliechgrauen Umwandlungsprodukte 

erfüllt. In den unversehrten Partien giebt sich charakteris- 
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tische Zwillingsstreifung zwischen gekreuzten Nicols noch deut- 
lich zu erkennen und weisen die hohen Auslöschungsschiefen 
auf einen Feldspath der Bytownit-Reihe hin. 

Auch die Basis erweist sich unter dem Mikroskop stark 
zersetzt und stellt eine gleichsam mit einem feinen, trüben 
Staube erfüllte, optisch isotrope Substanz dar. Als Gemeng- 
theile der Grundmasse gewahrt man Plagioklase in leistenför- 
migen and rechtangulären Durchschnitten mit genau denselben 
Umwandlungserscheinungen, wie bei den als Einsprenglinge 
auftretenden. Kleine automorphe, lichtlauchgrüne Augitkrys- 
tällehen, sowie Magnetitoktaeder sind sehr verbreitet. 

Zahlreiche kleine Hohlräume erscheinen an ihren Wänden 
bekleidet mit strahligen Aggregaten von Natrolithnadeln, welche 
letzteren auch in innig mit einander verfilzten Massen derar- 
tige Räume ganz und gar erfüllen. Die einzelnen, gerade 
auslösechenden Nüädelchen erreichen eine Länge von 0,2 mm, 
bei einer Dicke von 0,02 mm. Ihrem mikrochemischen 
Verhalten, ihren Interferenzfarben im polarisirten Lichte, 
sowie ihrem optischen Charakter nach zu urtheilen, können 
dieselben nur dem Natrolith angehören. Das Material zu ihrer 
Bildung haben zweifellos die Basis und die Feldspäthe geliefert, 
trotzdem die letzteren gerade zu den natriumärmsten gehören. 

4. Das etwas póröse und löcherige Gestein enthält in einer 
dunkel bräunlich-grauen Grundmasse zahlreiche weisse, zuwei- 
len glasig erscheinende Feldspäthe von vorherrschend rectan- 
gulärer Form in ihren Durchschnitten. Einzelne derselben 
erreichen einen Durchmesser von 4 mm. Die in weit geringe- 
rer Anzahl auftretenden Augite sind nur ganz vereinzelt in 
Gestalt grösserer Hinsprenglinge vorhanden. 

Im Dünnschliffe giebt sich die Substanz der Feldspäthe im 
Allgemeinen als eine durchaus wasserklare zu erkennen. Zonar 
angeordnete Partikelchen der Basis sind in einigen Indi- 
viduen recht häufig und gleichfalls Häutchen von gelblichem 
Bisenhydroxyd, die in Spalten zum Absatz gelangt sind. Grös- 
sere Einschlüsse von Basispartikeln haben das optische Verhalten 
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der Plagioklase insofern beeinflusst, als bei der Dunkelstellung 
des Praeparates die ersteren von einer lichten Randzone um- 
geben erscheint, die erst bei einer Lage parallel den Umrissen 
des Feldspaths auslöscht. Neben den vorherrschenden Plagio- 
klasen tritt auch sicher nachweisbar etwas Sanidin auf, dessen 
einheitliehe Individuen in Schnitten parallel der P-Fläche ge- 
rade auslöschen. Die grösseren porphyrischen Viellings-Indi- 
viduen der Plagioklase sind breit tafelförmig von Gestalt, ihre 
Contouren häufig treppenförmig abgesetzt. Die Auslöschungs- 
schiefen derselben wurden bis zu 25° gemessen. Binzelne, aus dem 
Handstücke herausgelöste Körnchen besitzen ein spec. Gew. von 
2.716, woraus geschlossen werden muss, dass dieselben dem 
Bytownit angehören. — Die als Bestandtheil der Grundmasse 
auftretenden Plagioklase schwimmen gleichsam in der Basis in 
Gestalt schmaler Leisten, die im Querschnitte fast quadratische 
Umrisse besitzen, umher. Die spärlichen, im Dünnschliffe licht- 
grünen Augiteinsprenglinge bieten nichts Bemerkenswerthes 
dar. Auch als Gemengtheil der Grundmasse ist der Augit in 
diesem Gesteine kein sonderlich häufiger Gast. 

Die Basis stellt ein fast farbloses, an Globuliten ausseror- 
dentlich reiches Glas dar. Besonders reichlich finden sich diese 
Globuliten an den Rändern der Plagioklasleistechen angehäuft. 
Ausserdem liegen in dem Glase noch zahlreiche Körnchen und 
Oktaeder umher. 

Der im Vorstehenden beschriebene Augit-Andesit gehört 
einem im Indischen Archipel sehr verbreiteten Typus an. 

5. Bläulich sehwarzes, dichtes und kompaktes Gestein, das 

nur wenige, auf den Spaltungsflächen glänzende, Feldspath- 

kryställchen, sowie Körnchen eines dunklen Gemengtheiles als 

Einsprenglinge erkennen lässt. 
as Bild, welches ein Dünnschliff dieses Gesteines darbietet, 

ist ein von dem vorigen durchaus abweichendes, indem man 

bei der Betrachtung im zerstreuten Lichte eine wasserklare, 

wenig differenzirte Substanz gewahrt, in welcher grössere und 

kleinere Augitkryställehen, sowie Magnetitkörnchen zerstreut 
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umherliegen. Erst zwischen gekreuzten Nicols treten die Plagio- 

klasleisten als solche deutlich hervor. Ihre Auslöschungsschie- 
fen übersteigen nicht 17°, so dass sie dem Labradorit angehören 
dürften. Einige wenige Feldspathindividuen sind dem Sanidin 
zuzuzählen. Glaseinschlüsse fehlen den Feldspäthen durchaus, 
dagegen beobachtet man in ihnen zuweilen vereinzelte oder 
auch in Zonen angeordnete Schlackenfetzen. 

Die automorphen Augite sind gelbgrün, ohne merklichen 
Pleochroismus. Sie stellen zum Theil einfache und auch polysyn- 
thetische Zwillinge dar. Fremde Einschlüsse sind nicht sehr 
verbreitet ; ausser vereinzelten, aber deutlichen Glaseinschlüssen, 
nimmt man scharf ausgebildete Magnetitoktaeder und sodann 
ziemlich grosse Apatitkryställchen, mit schwarzen Strich- 

systemen, wahr. 
Die Grundmasse setzt sich aus schmalen Plagioklasleistchen, 

Magnetitkörnchen, Áugitsäulchen, AGktegnian von Sanidin- 
körnchen (?), sowie einer das Gest den, gleich- 
sam zwischengeklemmten, Girlitdeci: Basis zusammen. Hier und 
da sind längs Spaltrissen dünne Häutchen von Eisenhydroxyd 
zum Absatz gelangt. 

6. _Aschgraues, ziemlieh kompaktes Gestein von trachytischem 
Habitus. In der Grundmasse desselben lassen sich als Ein- 
sprenglinge kleine, weisse oder graue, aber noch mit glänzen- 
en Spaltflächen versehene Feldspäthe unterscheiden. Ausserdem 

treten sporadische, bis 2 mm. lange Augit-Individuen hervor. 
An den porphyrischen Plagioklasen lassen sich symmetrische 

Auslöschungsschiefen von 15—18° wahrnehmen, was auf einen 
Labradorit hinweist. Sie sind arm an Einschlüssen, doch ist unter 
diesen bemerkenswerth ein in lichtblauen Körnchen auftretendes, 
doppelbrechendes Mineral (Korund?). Die zuweilen polysyn- 
thetisch verzwillingten Pyroxene stellen stets scharf ausgebildete 
Krystalle in den gewöhnlichen Combinationen dar. Apatit und 
Erz finden sich in ihnen häufig vor. Neben dem Augite treten 
noch ganz vereinzelt grössere Individuen von sattgrüner Horn- 
blende auf. 
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Im gewöhnlichen Lichte betrachtet, stellt die Grundmasse 
scheinbar eine farblose, homogene Masse dar, aus der nur die 
Augitkryställchen, sowie die schwarzen Erzpartikelchen sich 
scharf abheben. Bei stärkerer Vergrösserung nimmt man noch 
kleine, scharf ausgebildete Säulchen von Zirkon und ver- 
hältnissmässig grosse Durchschnitte von Apatit wahr. Zwischen 
gekreuzten Nicols enthüllt sich die Grundmasse als ein Ge- 
webe von schmalen Plagioklasleistehen, dessen Zwischensub- 
stanz eine farblose, stellenweise globulitisch entglaste Basis 
darstellt. 

1. Das dunkelaschgraue Gestein besitzt eine dichte Grund- 
masse, in welcher scharf ausgebildete, bis 3 mm. lange Augit- 
kryställehen, sowie kleine, weisse und trübe Feldspäthe als 
Einsprenglinge hervortreten. Ausserdem geben sich noch grössere 
Fragmente eines dunkleren Andesits als fremde Einschlüsse zu 
erkennen. 

Dünnschliffe des Gesteines rufen bei der Betrachtung im ge- 
wöhnliehen Lichte den Findruck hervor, als ob hier ein Augit- 
Andesit von durchaus normaler Beschaffenheit vorläge. Scheinbar 
unversehrt und völlig frisch sehen die Feldspath-Tafeln und 
Leisten aus, selbst die Contouren der ursprünglichen Glas- 
einschlüsse sind vortrefflich erhalten geblieben. Im polarisirten 
Lichte gewahrt man jedoch, dass dieselben isotrop sind und 
demzufolge nunmehr aus einem amorphen Minerale bestehen, 

welches, wie die nähere Untersuchung lehrt, Opal ist. In dem 

Gesteine sind nicht allein die Plagioklase, sondern ist auch die 

Grundmasse der Umwandlung in Opal anheimgefallen. Um 

diesen Nachweis zu führen, braucht man nur das fein zerrie- 

bene Pulver während weniger Minuten mit Kalilauge auf 

einem Silberschälchen zu erhitzen, um den Opal in Lösung zu 

bringen. 

Eine derartige Opalisirung des Feldspathes ist neuerdings 

besonders eingehend von R. Kücm an südamerikanischen An- 

desiten studirt, und der Gang des Umwandlungsprocesses in 
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anschaulicher Weise zur Darstellung gebracht worden (1). 
Bemerkenswerther Weise sind in dem vorliegenden Gesteine 

die Augit-Individuen von hervorragender Frische, auch einige 
Partikelchen von brauner Hornblende haben sich als wider- 
standsfähig erwiesen. Die weinigen Biotitlamellen sind dage- 
gen völlig zersetzt worden. Auch diese Erscheinung ist 
nicht unbekannt. So beschreibt G. TscrrrMAK einen Horn- 
blende-Andesit aus dem Kaukasus, in welchem die Plagioklase 
sich zum Theil in ein amorphes Zersetzungsprodukt umgewan- 
delt haben, während die Amphibole frisch geblieben sind (2). In 
ähnlicher Weise schildert F. Ruporrr einen opalisirten Andesit 
vom Chipicani, in welehem jedoch die Pyroxene der Umwand- 
lung einen grösseren Widerstand entgegengesetzt haben, als 
die Amphibole und Biotite (3). Auch R. Kücr hat wiederholt 
beobachtet, dass Feldspäthe in Opal umgewandelt worden 
waren, während dieser Process bei Hoenhlasde und Augit noch 
nicht stattgefunden hatte. 

Soweit unter den Andesiten und Basalten des Indischen 
Archipels Vorkommen bekannt sind, die der Umwandlung in 
Opal zum Opter fielen, lässt sich leicht nachweisen, dass die- 
selben ausschliesslich in der Nähe von Solfataren auftreten. 
Vortreffliche Beispiele dieser Art liefern die Krater des G. 
Papandajang und des Tangkuban Prau auf Java (4), sowie 

(1) W. Rerss und A. Srüger. Reisen in Süd-Amerika. Geologische 
Studien in der Republik Colombia. 

L. Petrographie. 1. Die vulkanischen Gesteine bearbeitet von R. KücH. 
Berlin 1892, p. 31 et passim; Taf. VIL fig. 3, Taf. I, fig. 3; siehe auch 
Zeitschr. d. Deutschen geolog. Gesellsch. XXXVII. 1885, p. 812. 

(2) ern: aus dem Kaukasus (Mineralog. Mittheitungen II. Wien 
1872, p. 

6) Bae zur Petrographie der Anden von Peru und en bee 
MAK's Mineralog. und Petrograph. Mittheilg. IX Wien 1888, 

(4) Bereits beschrieben von Tu. H. BeuReNs. (Beiträge zur Beene 
des geen Archipels. Zweites Stück. Verhandel,. K, Akad. v. W. 
XXIII, erdam 1882, p. 12, 18), der jedoch auf die Ursachen dieses 
rene srate nicht eingeht. 
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derjenige des Gunung Api (Banda) (1). Die Einwirkung der 
schwefeligen Säure ist hier in der Regel eine so energische 
gewesen, dass sogar die Augite der Umwandlung in Opal 
anheimgefallen sind. Auf Saleijer giebt es weder Vulkane, 
noch Solfataren oder Fumarolen, trotzdem erscheint es wahr- 
scheinlich, dass früher vorhanden gewesene Schwefelquellen 
die Opalisirung bewirkt haben. M. Kisparic führt freilich die 
Umbildung der Gleichenberger Andesite nur zum Theil auf 
Schwefelsäure zurück (nämlich dort, wo noch gegenwärtig 
Sulfate in Begleitung der Gesteine auftreten), während ein 
anderer Theil derselben seine Umbildung kohlensäurehaltigen 
Gewässern verdanken soll (2). Die letztere Annahme entbehrt 
aber doch einer genügenden Begründung. W. B. Scuuipr hatte _ 
bei seinen Versuchen gefunden, dass bei der Einwirkung der 
schwefligen Säure auf Silicate die Magnesia am meisten in Lösung 
geht (3). Aus der Untersuchung der opalisirten Andesite geht 
hervor, dass in der Natur gerade die magnesiahaltigen Silicate, 
und zwar zunächst Pyroxen und sodann Amphibol, sich am 
widerstandsfähigsten erweisen. 

b. Hornblende- Andesit. 

Die Hornblende-Andesite von Saleijer sind nur durch zwei, 
unter einander jedoch recht abweichende, augitführende Varie- 
täten vertreten. 

1. Das aschgraue enthält zahlreiche weisse Feldspath-Ein- 
sprenglinge, die höchstens einen Durchmesser von 3 mm. 
erreichen. Zwischen ihnen findet sich eine ziemlich zurücktre- 
tende felsitische Grundmasse. Als zu den Bisilicaten gehörig, 
lassen sich nur vereinzelte schwarze Körnchen unterscheiden. 

(1) A. ReNarp. Report on the Petrogy of Oceanic Islands, ern 

on the Scientific wam of the Voyage of H. M. S, Challenger. Physics 

and Chemistry. Vol. II. Part. VIT. London 1889, p. 155). 

(2) Veber die pt der Halbopale im Augit-Andesit von GreI- 

CHENBERG. (TSCHERMAK' s Mineralog. und Petrograph. Mitthlg, IV. Wien 

1882, 

(3) Tieberduehungen über die mikroskopische Zusammensetzung der 

Basaltgesteine. Bonn. 1870, p. 27, 75. 
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Die zumeist rectangulären Feldspathdurchschnitte (Fig. 2) 
lassen eine wasserklare, einschlussarme Substanz erkennen. 
Ausser wenigen, aber sehr deutlichen, Glaseinschlüssen, gewahrt 
man noch einige Apatitsäulchen. Die gemessenen Auslöschungs- 
schiefen weisen auf einen Labradorit hin. Einer weitgehenden 
Umwandlung sind die Hornblende-Individuen anheimgefallen, 
wobei indessen ihre ursprüngliche Gestalt deutlich erkennbar 
ist (Fig. 2). Aus den vorhandenen unvertilgten Ueberresten lässt 
sich der sichere Schluss ziehen, dass es braune Hornblende ist, 
die ganz besonders — falls nicht ausschliesslich — zu einer Um- 
bildung in schwarzes Erz befähigt erscheint. Einige der Erzlap- 
pen sind braun durchscheinend, und diese können daher nicht 
dem Magnetit angehören. Die farblosen Zwischenräume setzen 
sich aus einem farblosen, feinschuppigen, schwach doppelbre- - 
chenden Minerale zusammen. 

Hornblende-Pseudomorphosen der oben geschilderten Art sind 
zuerst von ZirkEL (1) beobachtet worden. In zutreffender Weise 
hat B. Comer darauf aufmerksam gemacht, dass die Erzaus- 
scheidung in solchem Falle nicht auf einer kaustischen Einwir- 
kung der Magmas, sondern auf wirklicher Zersetzung beruht (2). 
Sowohl in Andesiten, als in Porphyriten sind derartige Pseudo- 
morphosen wiederholt beobachtet worden (3 

In zahlreichen, scharf ausgebildeten Individuen stellt sich der 
Augit ein. Dieselben erscheinen überall noch unzersetzt, sind 

(1) plien über die rien Lusammensetzung der 
Basaltgesteine. Bonn. 1870, p. 5. 

(2) Neues Jahrb. f. Mineralog. igst. L p. 195. 

(3) B. Koro. Studies of some Japanese rocks. (Quart. Journ. of the 
Geolog. Soc. XL, London 1884, p. 439). 

A. W. Ein Beitrag zur Petrographie des Viti-Archipels. (TSCHERMAK s 
Mineralog. und Petrogr. Mitthlg. V. 1883, p. 33). 
W. Brouns. Der Porphyritzug von Wildurff- vise caef (Zeitschr. 

d. Deutschen Geolog. Gesellsch. XXXVIIL, 1886, p. 742, 753). 
J. W‚ Rereers. Mikroskopisch onderzoek eener tre gesteenten 

uit de afdeeling Martapoera. (Jaarboek van het Mijnwezen in Ned.-Indië 
1891, Wetensch, Ged, 
beata: meint mit seiner Belete etwas Neues entdeckt zu haben. 
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aber von einem braunen Rande umgeben, der sich allmählich 
ganz in das blassgrüne Innere verliert. Auch die dann und 
wann eingeschlossenen Apatitsäulchen sind von einem solchen 
braunen Hofe umgeben, der indessen keinen merklichen Pleo- 
chroismus zur Schau trägt. 

Die Grundmasse des Gesteines zeigt unter dem Mikroskop 
eine mikrofelsitische Ausbildung. Sie erscheint im durchfallen- 
den Licht grau und staubig getrübt durch eine Unzahl kleiner 
Partikelchen. Zugleich ist sie optisch isotrop. Unregelmässig 
zerstreute kleine Magnetitkörnchen, kleine Feldspathleistchen, 
sowie schwarze Säulchen, die ursprünglich wohl aus Amphibol 
bestanden, treten der mikrofelsitischen Basis gegenüber stark 
zurück. Zu erwähnea sind noch die im Gesteine auftretenden, 
schlauchförmig gestalteten Hohlriume (Fig. 2). 

2. Gänzlich abweichend von dem vorhergehenden, besitzt 
dieses Vorkommen eine dunkle chokoladenfarbene Grundmasse, 
welche als Binsprenglinge grössere und kleinere Hornblendekrys- 
talle enthält, während kleine, trübe Feldspäthe nur in den 
umgewandelten Partien am Rande des Handstückes bemerkbar 
sind. 

Die grossen, im Dünnschliff grün erscheinenden Hornblende- 
Individuen sind stets von den bekannten, zackig in die Substanz 
eingreifenden Opaciträndern umgeben. Hier liegt kein Anlass 
vor die zuerst von ZiRKEL postulirte Einwirkung des erstar- 
renden Magmas auf die bereits fertig gebildeten Amphibole 
zu bezweifeln (1). Der Pleochroismus ist kräftig. 

Unter den Einsprenglingen treten die Pyroxene sehr zurück. 
Dieselben sind krystallographisch gut begrenzt, lichtgelblich- 

grün und zugleiech von tadeloser Frische. Als Einschlüsse fin- 
den sich in ihnen nur grosse Magnetitindividuen vor. Unter 
den Gemengtheilen der Grundmasse fehlt dagegen die Hornblen- 
de vollständig, so dass hier die Bisilicate ausschliesslich durch 

Augit vertreten werden. 
Die porphyrischen Plagioklase erscheinen stets in tafelförmi- 

(1) Mieroscopical Petrography. Washington 1876, p. 128, 
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ger Ausbildung. Ihre durchaus wasserklaren Viellingsindivi- 
duen, deren optisches Verhalten auf Labradorit weist, sind 
vollgepfropft mit zonar angeordneten, schlackigen Basisparti- 

kelchen. Glaseinschlüsse sind selten wahrzunehmen. 
Die Grundmasse stellt ein Gewebe von fluidal angeordneten 

schmalen Plagioklasleistchen, kleinen licht gefärbten Augitsäul- 
chen und schwarzen Magnetitoktaedern dar, das von einer farb- 
losen Basis durchtränkt ist. 

ce. _Glimmer- Andesit. 

1. Hornblende-Glimmer-Andesit. — In einer röthlichbraunen 
Grundmasse liegen zahlreiche weisse Feldspäthe von rectangulärer 
Form eingebettet. Ausserdem lassen sich kleine, schwarze, 
sechsseitige Biotitblättchen unterscheiden, während die Horn- 
blende-Individuen als solche sich nicht dem unbewaffneten Auge 
zu erkennen geben. 

ie glänzenden Spaltungsflächen der Feldspäthe lassen bereits 
bei der Betrachtung mit der Lupe deutliche Zwillingsstreifung 
erkennen. Unter dem Mikroskop tritt eine Zonarstruktur 
dadurch zum Vorschein, dass abwechselnde Zonen einer mehr 
oder weniger vorgeschrittenen Umwandlung anheimgefallen 
sind. Ausser den längs Spalten eingedrungenen chloritischen 
Zersetzungsprodukten, sowie braunem Eisenhydroxyd, besitzen 
die Feldspäthe keinerlei Einschlüsse. 

Grüne, zumeist langsäulenförmige Hornblende-Individuen 
treten zahlreich auf. Endflächen sind nicht zur Entwickelung 
gelangt, in Querschnitten gewahrt man dagegen stets das gewöhn- 
liehe Prisma für sich allein oder auch in Combination mit dem 
Klinopinakoid. Die charakteristische prismatische Spaltbarkeit 
erscheint häufiger weniger scharf ausgeprägt, als dies im All- 
gemeinen bei Hornblendekrystallen der Fall zu sein pflegt. 

Der Pleochroismus ist c > 6 > a,c bräunlichgrün, 6 

lauchgrün, a blassgrün. Die Auslöschungsschiefen mit Bezug 

auf die Vertikalaxe wurden zu 12—16° gemessen. Einfache 
Zwillinge nach dem Orthopinakoid erscheinen nicht selten. 
Kleine Apatitsäulchen, sowie Magnetitkörnehen werden dann 
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und wann als Einschlüsse beobachtet. Die Hornblende-Indivi- 
duen sinken zu ausserordentlicher Kleinheit herab und bethei- 
ligen sich wesentlich an der Zusammensetzung der Grundmasse. 

Gegenüber dem allezeit frischen Amphibol erscheint der 
Biotit, dessen grössere Blättehen zudem noch häufig geknickt 
und gestaucht sind, bereits zum Theile einer weitgehenden 
Umwandlung anheimgefallen. Statt seiner hat sich ein grün- 
liches, chloritisches Zersetzungsprodukt gebildet, das zacken- 
förmig in den Biotit eingedrungen ist. In dem Chlorit haben 
sich des Weiteren kleine, stark lichtbrechende Körnchen von 
Epidot ausgeschieden. 

ie Grundmasse stellt ein inniges Gewebe aller der beschrie- 
benen Mineralien dar, unter denen der Glimmer, sowie der 
Plagioklas besonders stark zersetzt erscheinen. Ausser reichli- 
chen, regellos zerstreuten Erzkörnchen, finden sich noch einige we- 
nige Titanit-Individuen vor. Eine Basis fehlt dagegen vollständig. 

2. Augit-Glimmer-Andesit. — Das verliegende Gestein verdient 
nicht allein seiner mineralogischen Zusammensetzung, sondern 
auch seiner deutlich zur Schau getragenen eutaxitischen Struktur 
wegen eine besondere Beachtung. Dem Handstücke nach zu 
urtheilen, stellt die Hauptmasse ein rothbraunes Gestein dar, 
das von schwarzen, fast pechglänzenden Flammen oder Streifen 
durchsetzt wird. Dies ist der wenigstens makroskopisch aus- 
schliesslich hervortretende Unterschied. In beiden Partien ge- 
wahrt man in gleicher Weise ausgebildete bis 3 mm. lange, 
glänzende Feldspäthe, sowie kleine, schwarze Glimmerblättchen 
als Einsprenglinge. 

ie verschiedenartige Ausbildung der Grundmasse tritt im 
Dünnschliffe ebenfalls hervor und lässt sich unter dem Mikros- 
kope auf das Genaueste verfolgen, indem die schwarzen 
Schlieren ganz licht werden, während der rothbraunen Haupt- 
masse stets eine lichtbräunliche Färbung eigen bleibt. Die 
Grundmasse zeichnet sich, besonders in den rothbraunen Partien, 

durch eine Fluktuationsstruktur aus. 
Die porphyrischen Feldspäthe liefern zumeist wasserklare 
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Durehschnitte von rectangulärer Form, sind dabei aber häufig 

treppenartig abgesetzt (Fig. 1 und6). Im Grossen und Ganzen 

sind sie sehr arm an Einschlüssen. Nur vereinzelte Viellings- 

individuen führen wenige Glas-, zuweilen auch Gaseinschlüsse ; 

einige sind zudem noch von einer mehr oder weniger breiten 

Randzone umgeben, die mit Basispartikeln erfüllt ist. Den 

Auslöschungsschiefen nach zu urtheilen, gehören die Feldspäthe 

dem Labradorit an. 
Unter den dunklen Gesteinsgemengtheilen herrscht der Biotit 

vor. Die Blättchen desselben erreichen einen Durchmesser von 0,8 

mm. und stellen in basischen Schnitten rothbraun durchschei- 

nende, wohlbegrenzte Hexagone dar. In mehr oder weniger senk- 

recht zur Basis gerichteten Schnitten treten dagegen die parallelen 

Spaltrisse, sowie der starke Pleochroismus hervor. Mechanische 

Deformationen, wie Stauchungen und Biegungen, sind keine sel- 

tene Erscheinung ; es kommt sogar vor, dass zwischen ein ausein- 

ander getrenntes Individuum sich ein Augit einkeilt (Fig. I). 
Als ein verbreiteter Gemengtheil erscheint der Augit, in 

den gewöhnlichen Gestalten der andesitischen Pyroxene. Die- 
selben sind blassgrün, ohne merklichen Pleochroismus ; dagegen 
gewahrt man bei fast sämmtlichen Individuen eine lichtbräun- 
liehe Randzone. Hornblende wird nur in ganz vereinzelten 
Kryställehen angetroffen, die dunkelbraun und zugleich von 
einem schmalen, schwarzen Rande umgeben sind (Fig. 6). Er- 
wähnenswerth sind endlich die zahlreichen, zum Theil ziem- 
lich grossen Erzpartikeln und einzelne, scharf ausgebildete 
Zirkonkrystalle. 

Die Grundmasse zeigt, wie oben bereits erwähnt, eine 
zwiefache Ausbildung. Die schwarzen Partien bestehen vorherr- 

schend aus einer farblosen Basis, die von fluidal angeordneten 

Beloniten und Mikrolithen durchschwärmt wird. Ausserdem 

nehmen an ihrer Zusammensetzung Theil zahlreiche Feldspath- 

leistehen, sowie Augit- nnd Hornblendekryställchen, Biotit- 
blättchen und Erzpartikeln. Die braunrothen Theile der Grund- 

masse zeigen mikroskopisch gleichfalls eine farblose Basis, die 
sich von der vorhergehenden nur dadurch unterscheidet, dass sie 
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eine grössere Anzahl krystallinischer Ausscheidungsprodukte 
umschliesst, und zwar besonders von dunklen Mikrolithen und 
Magnetitkörnchen, ausserdem zahlreiche äusserst winzige Glo- 
buliten (Fig. 6). 

Eingehendere Untersuchungen über derartig struirte Andesite 
hat man F. RuporePm (1), und in neuester Zeit besonders 
R. Kücu (2) zu verdanken. Letzterer führt in zutreffender Weise 
die Bezeichnung, „Piperno-Struktur” ein. In. dem eigentlichen 
Piperno sind „die dunklen Flammen nur durch grössere Poro- 
sität und grösseren Gehalt an Magnetit von dem helleren Grund- 
teige bedingt”’ (3). Man kann daher mit diesem Begriffe eine 
verschiedenartige Ausbildung der Grundmasse verbinden, deren 
differenzirte Partien die gleichen Einsprenglinge — falls solche 
überhaupt vorhanden — und eine im Wesentlichen gleichartige 
chemische Zusammensetzung besitzen. Es ist dies ein weit 
schärfer praecisirter Begriff, als derjenige welcher mit dem des 
„Eutaxit” verknüpft wird und unter welcken K. von Frrrscu und 
W. Reiss ganz heterogene Dinge zusammenfassen (4). Anderer- 
seits darf man aber auch derartig struirte Andesite nicht kurzweg 
Piperno nennen (5), da ja der Prototyp desselben gar kein 
Andesit, sondern nach den Untersuchungen von KALKOWSKY ein 
Augit-Trachyt ist. 

Es kann nach allen Beobachtungen aletië dem geringsten 
Zweifel unterliegen, dass die beiden Modificationen der Grund- 
masse einem und demselben entstammen. Sie sind auf das 
Innigste mit einander verbunden und verflochten, durchdringen 

(1) Beitrag zur Petrographie der Anden von Peru und Bolivia. (Tscner- 

MAK's Mineralog. und Petrogr. Mitthlg. IX Wien 315). 

(2) W. Reis und A. SrügpeL. Geologische Studien in der Republik 

Colombia I, Petrographie. 4. Die vulkanischen Gesteine bearbeitet von 

R. Kücu. Berlin 1892, p. 41 et passim. 

(3) E. Karkowsky. Ueber {den Piperno. (Zeitschr. d. Deutschen geolog. 

Gesellschaft XXX 1878 p. 673). 

(4) Geologische Beschreibung der Insel Teneriffe. Winterthur 1868 

p. 414, , 

(5) Kücn, Lc. pag. 23. 
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sich gegenseitig und sind doch wiederum mehr oder weniger 

scharf von einander geschieden (Fig. 6). Der Umstand, dass 

in der Mehrzahl der Fälle die eine Modification poröser ist, 

als die andere, macht es in hohem Grade wahrscheinlich, dass 

es im Magma enthaltene Gase gewesen sind, die in abweichen- 

der Vertheilung auf die Bildung der letzten Ausscheidungs- 

produkte in der Grundmasse einen Einflus ausgeübt haben. 

Den einfachsten Fall von Piperno-Struktur stellen Obsidiane 

dar, die Streifen von Bimsstein enthalten, wie sie von 

Lipari bekannt sind. Hier ist der Bimsstein zweifellos in 

Folge des grossen Gasgehaltes in jenen Partien des Magmas 

entstanden (1). 

3. BASALT. 

Dieses Gestein ist in der Sammlung nur durch zwei Handstücke 

vertreten, die beide zu den Feldspath-Basalten gehören. 

Das kleine Gesteinsfragment besitzt ganz und gar das 

Aussehen eines typischen Dolerits. Die bereits dem blossen 

Auge deutlich erkennbaren weissen Feldspathleisten liegen wirr 

durch einander, während in der zwischengeklemmten Substanz 

vereinzelte grössere Augitkörner hervortreten. 
Die dem Gesteine eigenthümliche Intersertalstruktur tritt 

unter dem Mikroskop mit gleicher Schärfe und Deutlichkeit 
hervor. Langgestreckte Feldspathleisten bilden ein Gewebe, 
dessen Lücken von den übrigen Gemengtheilen, sowie kleineren 
Plagioklasen ausgefüllt werden. Die weissliche Färbung des 

Hauptgemengtheiles lässt bereits vermuthen, das derselbe stark 
umgewandelt worden ist. In der That erweist die Betrachtung 
des Dünnschliffes, dass nur wenig von dem ursprünglichen 
Minerale erhalten geblieben ist. Sämmtliche Feldspathleisten 
besitzen eine schmale, äussere, noch unzersetzte Zone. Das 
Innere derselben stellt dagegen eine stark getrübte, von vielen 
Spalten durchzogene Masse dar, in der nur stellenweise frisch 

(4) Fr. HorrMaNN. Ueber die geognostische Beschaffenheit der Lipari- 
schen Inseln. (Poggendorff's Annalen. XXVI, 1832 p. 44.) 
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erhaltene Partien angetroffen werden. Auch Eisenhydroxyd 
und chloritische Zersetzungsprodukte haben sich längs Spalten 
eingeschlichen. Die centralen Partien geben im Allgemeinen 
einen weit höheren Betrag der Auslöschungsschiefen (bis 20°), 
als die randlichen (5—10°); nur ausnahmsweise löschen beide 
gleichzeitig aus. Es wird damit der Erfahrungssatz bestätigt, 
dass der Kern unter Umständen eine mehr basische Zusam- 
mensetzung besitzt und demzufolge auch leichter der Umwand- 
lung zum Opfer fällt. 

Die Zwischenklemmungsmasse besteht vorwiegend aus einem 
Aggregat schmaler, ziemlich gut erhaltener Plagioklasleistchen, 
die durch eine lichte, globulitische Basis verbunden werden. 
Ferner finden sich vor grössere und kleinere Erzkörnchen, Augit- 
kryställchen, zum Theil in der Umwandlung begriffen und endlich 
Olivine, deren ursprüngliche Gestalt wohl erhalten geblieben ist, 
deren Substanz jedoch eine völlige Umwandlung in grünen, 
von Erzausscheidungen begleiteten Serpentin erlitten hat. 

2. Basaltmandelstein. Ein dunkelbraunes, fast schwarzes 
Gestein, in dessen Grundmasse sehr kleine, weisse, dem blossen 
Auge eben noch wahrnehmbare, Feldspathleistchen erscheinen. 
Das Handstück ist erfüllt von zahlreichen schneeweissen Zeolith- 
mandeln, die Stecknadelkopf- bis Erbsengrösse besitzen. 

Bei mikroskopischer Betrachtung erweist sich das Gestein 
als einer bereits weit vorgeschrittenen Umwandlung anheim- 
gefallen. Als vorherrschenden Gemengtheil beobachtet man 
den Plagioklas und zwar in Gestalt schmaler Leisten ; die etwas 
breiteren Viellingsindividuen enthalten Basispartikeln. Manche 
Leisten sind nur skeletartig entwickelt und erscheinen an ihren 
Enden gegabelt. Die Zwillingsstreifung ist nur stellenweise 
noch zu gewahren, da die Feldspäthe zum grössten Theile zer- 
setzt sind unter Bildung farbloser, schuppiger Aggregate. 

Lichtgrünliche Augitkryställchen treten nur ganz vereinzelt auf. 
Einen überwiegenden Antheil an der Zusammensetzung des 

Gesteines nimmt die staubig getrübte Basis in Anspruch, die 
sich entweder keilförmig zwischen die Feldspäthe einzwängt 



— 258 — 

oder grössere, zwischen diesen befindliche Räume erfüllt. Sie 

ist reich an Erzausscheidungen, von denen ein Theil in Gestalt 

regelmässig ausgebildeter Magnetitoktaeder auftritt, während 

ein anderer baumförmig verzweigte, skeletartige Bildungen 

darstellt. Regellos verbreitete Lappen von braunem Eisen- 

oxydhydrat gehören zu den Umwandlungsprodukten des 

Gesteines. 
In den kleineren Mandeln erscheint als Ausfüllungsprodukt 

sehr häufig wasserheller Quarz, während die grösseren sammt 

und sonders von strahligen, feinfasrigen Aggregaten erfüllt 

werden, die im Dünnschliffe ein eisblumenähnliches Aussehen 

besitzen. In Folge von Umwandlung sind sie getrübt und 

treten daher im zerstreuten Lichte weit besser hervor, als im 
polarisirten, Sie löschen parallel der Richtung der Fasern aus 

und sind optisch-positiv. Die Mandeln sind vor dem Löthrohr 

unschmelzbar, ihre Härte ist über 6 und durch Salzsäure werden 
sie schwierig zersetzt. In der Lösung konnte Na und Ca nach- 
gewiesen werden. Das Mineral gehört daher zum Pektolith (1). 

4. _ANDESIT-BRECCIE. 

Von demselben Fundorte wie die Andesite stammen auch 
zwei Breccien. Die eine stellt ein mittelkörniges, hartes, 
kompaktes Gestein dar, in welchem sich mit dem blossen 
Auge zahlreiche glasige Feldspäthe und winzige Augitkrys- 
tällehen unterscheiden lassen, sodann aber, und zwar haupt- 
sächlich, eckige und gerundete Fragmente dunkler Andesit- 
varietäten. Ausserdem enthält das Handstüeck noch einen etwa 
6 cm. im Durchmesser besitzenden Einschluss eines dichten, 
graubraunen Gesteines, welches die grösste Aehnlichkeit mit 
gefrittetem Thone besitzt. Weder das Bindemittel dieser 
Breccie, noch die darin enthaltenen Gesteinsbruchstücke brausen 
mit Säuren. 

“_4) A. Lacon. Sur le diagnostic des zéolithes en l'a de formes 

eristallines déterminables. (Bull. Soc. Minér. de France. VIII Paris 1885, 

) p. 323. 

. ARzRUNI in A. B. Mejjer. Ueber Nephrit und ähnliches Material 

aus Alaska. (Zeitschr. f, Krystallographie X. Leipzig 1885, p. 613). 
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Bei Anwendung schwacher Vergrösserung lassen sich im 

Dünnschliffe zunächst verschieden gestaltete Fragmente von An- 

desiten unterscheiden, und zwar solche vom Habitus der Feldspath- 

Basalte mit ausschliesslich leistenförmigen Plagioklasen, sodann 

typische Augit-Andesite mit breiten, tafelförmigen Feldspäthen 

und zum Theil mit einer Grundmasse, die einen glasgetränkten 

Mikrolithenfilz darstellt und endlich, wenngleich auch mehr 

zurücktretend, Hornblende-Andesite. 

In der Zwischenmasse liegen zahlreiche Fragmente und Splitter 

von sehr frischen Plagioklasen, die stellenweise schöne Glasein- 

schlüsse und zuweilen auch rundliche Lappen von Biotit enthal- 

ten. Ferner gewahrt man Erzpartikeln, Augit, Biotit, letzteren 

zum Theil in stark mechanisch deformirten Blättehen und sodann 

Orthit. Das letztgenannte Mineral erscheint in einem Prüäparate 

rothbraun mit theilweise vorhandenem Erzrande (Fig 4), dabei 

stark lichtbrechend. Man möchte dasselbe auf den ersten Blick 

für ein parallel der Basis liegendes Biotitblättchen halten, aber 

der starke Pleochroismus, die gerade Auslöschung und das 

Nichterscheinen eines Axenbildes im econvergenten Lichte be- 

weisen, dass dies nicht der Fall sein kann. Dagegen stimmen 

die erwähnten Eigenschaften vollständig mit denen des Ortbit 

überein. Ausserdem fand sich noch ein grünbraunes Individuum 

vor, das ebenfalls stark pleochroitisch war, dabei gerade aus- 

löschte und sich durch mangelnde Spaltbarkeit auszeichnete. 

Dasselbe liess sich in keiner Weise von einem von Herrn 

Dr. Warrman Cross in Washington, gütigst zur Verfügung 

gestellten Vorkommen unterscheiden. In den oben beschrie- 

benen Andesiten konnte der Orthit nirgends nachgewiesen 

werden, wohl ist derselbe aber von Ippings und Cross in derar- 

tigen Gesteinen aus Nord-Amerika aufgefunden worden (1). 

Das Cement, welches die verschiedenen Gesteins- und Mineral- 

fragmente mit einander verkittet zu einer festen kompakten Masse 

stellt unter dem Mikroskop eine farblose Substanz dar, die mit 

einem feinem Staube imprägnirt ist, welcher als zersetzter 

(1) Ocecurrence of Allanite as a constituent of many rocks. (Americ. 

Journ. of Se. (3) XXX, 1885, p. 108111.) 
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Andesitschutt angesehen werden kann. Wenigstens lassen sich 
bei Anwendung stärkerer Vergrösserung noch einzelne Gemeng- 
theile deutlich erkennen. Das farblose Bindmittel ist amorph 
und dürfte Opal sein. Behandelt man Fragmente des ganzen 
Gesteines mit heisser Kalilauge, so zerbröckeln dieselben 
allmählich, wobei zugleich Kieselsäure in Lösung geht. 

Der bräunliche Einschluss erweist sich bei mikroskopischer 
Betrachtung als aus einer isotropen Masse bestehend, in der 
Erzpartikelchen zerstreut umherliegen und die ausserdem fein 
vertheilten Staub enthält. An sonstigen Gemengtheilen gewabrt 
man braune Glimmerfetzen und sehr wenige Fragmente von 
Augit und Plagioklas. Die unregelmässigen Umrisse der Ge- 
mengtheile, sowie der ganze Charakter weisen auf einen ver- 
änderten Tuff hin. 

Das zweite Handstück sieht dem im Vorhergehenden beschrie- 
benen sehr ähnlich. Hinsichtlich seiner mikroskopischeu Beschaf- 
fenheit wpdbdnjd aha dasselbe jedoch durch einen grösseren 
Reichthum an H Andesit-F ten, während unter 
den isolirtim Bindemittel anftretenden Mineralien sich wohl Augit 

und Plagioklas, aber keine Hornblende vorfindet. Ferner erkennt 
man Fragmente von Glimmer-Andesit und sodann wiederum 
von Augit-Andesit. Unter den letztgenannten sind einige der 
Umwandlung unter Herausbildung von Epidot anheimgefallen. 

5. ANnpesir-Turr. 

Das deutlich geschichtete, weiche, leicht mit dem Messer 
zu bearbeitende, dabei aber sehr bröckelige Gestein ist von 
schmutzig-gelbbrauner Farbe und lässt mit dem blossen Auge 
keinerlei Gemengtheile erkennen. Dasselbe wird in verschie- 
denen zu Tage ausgehenden Gruben, welche in der Gegend 
von Boneya (Bonea) nahe der Westküste im nördlichen Theile 
der Insel liegen, ausgebeutet. In ähnlicher Weise wie der 
sogenannte Kuristein in der Gegend von Makassar, findet auch 
dieser Tuff eine Verwendung zu Bauzwecken u. s. w. (1) und 

(1) A. W. Leucitgesteine von der Insel Celebes. borinne Tijdschrift 

voor Nederl.-Indië, Deel LIII, Batavia 1894, p. 345) 
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geht in Folge dessen auch auf Saleijer unter diesem Namen. 
Seiner mikroskopischen Beschaffenheit uach bietet das Gestein 

wenig Charakteristisches dar, da dasselbe bereits sehr stark 
zersetzt ist. Der Augit ist nahezu der einzige Gemengtheil, 
welcher unversehrt erhalten geblieben ist und in Gestalt kleiner 
Splitter, seltener in säulenförmigen Kryställchen, regellos den 
Dünnschliffen eingestreut, vorkommt. Seine Quantität ist eine 
relativ sehr geringe, denn aus 20 Gramm des geschlämmten 
Gesteinspulvers liessen sich nur ein paar Dutzend Individuen 
mittelst Jodmethylen isoliren. Ausser diesem Minerale fielen 
aus der schweren Flüssigkeit noch nieder einige Erzkörnchen 
und wenige, aber scharf auskrystallisirte Zirkonsäulchen. 

Im Dünnschliffe bemerkt man ausserdem noch an ihrer blätt- 
rigen Textur Biotit-Individuen, die im Uebrigen jedoch total 
zersetzt sind, mit wenigen gleichfalls umgewandelten Feldspath- 
leisten in einer staubig getrübten Masse liegen. In dieser nicht 

weiter auflösbaren Substanz treten noch hervor Flocken von 

braunem Eisenhydroxyd, Erzpartikeln und schmutziggrüne 
Partien von Viridit. Einige grössere Körnchen geben sich als 
Fragmente von zersetztem Augit-Andesit zu erkennen. 

Eine chemische Analyse dieses Gesteines lieferte das folgende 
Resultat: 

ee 
RAON 
Al?2O8 . 19,59 

Fe?0? 5,10 

MnO. Spur 

CaO . 3,53 

MgO. 3,35 

K:0O. 1,62 
Na? 0 ben 3,64 

MO tk 
99,93 

Die Abweichungen, welche sich hieraus gegenüber der Zusam- 

mensetzung eines normalen Augit-Andesits ergeben, bestehen 
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in dem Wassergehalte, sowie einer Zunahme von Magnesia 

und Thonerde, der einer Verminderung der Alkalien, des Kalkes 

und wahrscheinlich auch der Kieselsäure entspricht. 

6. SANDSTEIN. 

Dieses deutlich geschichtete, sandig sich anfühlende, dabei 

ziemlich harte Gestein, von mattem Aussehen stammt aus dem 

Flusse Bangkingpara. Die einzelnen, sehr dünnen Schichten 

besitzen eine ziegelrothe bis röthlich- oder weisslich-gelbe Farbe, 

doeh sind diese Farbenabstufungen nicht scharf geschieden, 

sondern gehen allmählich in einander über. An vereinzelten 

Durchschnitten lässt sich discordante Parallelstruktur deutlich 

wahrnehmen. 

Das Gestein verdient eine besondere Erwähnung, weil dasselbe 

trotz seines unverkennbaren tuffähnlichen Charakters gar kein 

andesitisches Schuttmaterial enthält. Zunächst sind hervorzu- 

heben kleine, wasserklare Quarzfragmente, deren Durchmesser 

0,5 mm. nicht überschreitet, deren Antheil an der Zusammen- 

setzung jedoch ein unbeträchtlicher ist. Sie sind ausserordent- 

lich einschlussarm und nur in vereinzelten Körnchen werden 
winzige, in Reihen angeordnete Flüssigkeitseinschlüsse wahr- 
genommen. Ferner lassen sich unter dem Mikroskop mehr oder 
weniger breite Feldspatbleisten, die staubig getrübt erscheinen, 

unterscheiden. Zwillingsstreifung ist in ihnen sehr selten wahr- 
nehmbar. Die streifenweise angeordneten trüben Partien lösen 

sich bei stärkerer Vergrösserung als Anhäufungen winziger 

Gaseinschlüsse auf. 
Braune und schwarze unregelmässig begrenzte lLuaappen von 

Eisenoxydhydrat finden sich unregelmässig verbreitet in den 
Dünnschliffen vor, besonders zahlreich aber in den dunklen 
Schichten. Durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure wer- 
den dieselben mit Leichtigkeit herausgelöst, wobei zugleich 
das Praeparat völlig klar und durchsichtig wird. Der Rest 
des Gesteines, oder besser gesagt, die überwiegende Masse des- 
selben ist farblos, zeigt zwischen gekreuzten Nicols Aggregat- 
polarisation in ähnlicher Weise wie die Hornsteine und lässt 
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nur noch winzige staubähnliche Partikelchen, sowie Anhäu- 
fungen eines stark doppelbrechenden Minerals ohne erkennbare 
Formen unterscheiden. 

Mit den obigen Beobachtungen stimmt auch der Kieselsaü- 
regehalt des ganzen Gesteines überein, der 79,21°/, beträgt, 
bei einem Wassergehalt von nur 1,17°/o. 

1. MERGEL. 

Aus der Gegend von Palenge stammt ein Stück undeutlich 
geschichteten, schmutzig-weissen Mergels, aus welchem einige 
Foraminiferen herausgelöst werden konnten. Herr Cr. ScHLuM- 
BERGER in Paris war so liebenswürdig die Bestimmung derselben 
zu übernehmen. Es ergaben sich folgende Arten: 

Pulvinulina Menardi, D'ORBG. 
Orbulina universa, D'ORBG. 
und Globigerina sp. 

Dieselben kommen zwar noch lebend vor, sind aber zugleich 
die ständigen Begleiter von Mergelablagerungen im Indischen 
Archipel. So wies ScHLUMBERGER dieselben nicht allein in den 
neogenen Mergeln des Gunung Kendeng in der Residentschaft 
Kediri auf Java, sondern auch in denjenigen von Timor, 
Rotti u. s. w. nach (Il). Da bisher im Zndischen Archipel der- 
artige weisse Mergel weder unter den recenten, noch den pleis- 
tocänen Ablagerungen angetroffen wurden, so wird es vorläu- 
fig gestattet sein auch diesem Mergel ein neogenes Alter zuzu- 
schreiben. Jedenfalls gehört derselbe Ablagerungen an, die 
Jünger sind als das Miocän. 

Der Mergel ist hart und widerstandsfähig genug, um zu 
einem Dünnschliffe verarbeitet zu werden, aber nur an wenigen 
Stellen erlangt derselbe eine zu einem eingehenderen Studium 
geeignete Beschaffenheit. In der durchweg trüben, nicht wei- 
ter auflösbaren Hauptmasse des Präparats gewahrt man zahl- 
reiche Durchschnitte von Foraminiferen, namentlich Globige- 

(1) Näheres über die weite Verbreitung dieser Mergelablagerungen 

findet sich in Tijdschr. van het Kon. Nederl. Aardr. Genootsch. (2). IX, 

2, p. 201. 
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rinen, deren Schalen aus wasserhellem Kalkspath bestehen, 
während das Innere der Kammern von der trüben Mergelsub- 
stanz oder von schwarzem Erz erfüllt erscheint. Dasselbe Erz 
findet sich auch sehr verbreitet in Gestalt kleiner Dendriten, 
während braun durchscheinende Floeken und Häute von Eisen- 
hydroxyd ebenfalls sehr häufig auftreten. Die dünneren Partien 
des Präparats lassen ein farbloses Aggregat aüsserst feiner 
Schüppchen erkennen, die zwischen gekreuzten Nicols wie ein 
blitzender Staub hervorleuchten. Man könnte dadurch zu 
der Ansicht verleitet werden, dass ausschlieslich Kalkspath 
vorläge, aber nach der Behandlung mit verdünnter Salzsäure 
stellt sich heraus, dass dieselben sich nur zu einem kleinen Theile 
an der Zusammensetzung des Gesteines betheiligen und lediglich 
durch ihr Hervorleuchten die übrigen Componenten vollstän- 
dig in den Hintergrund drängen. Die winzigen Schüppchen, 
die den Mergel in der Hauptsache zuzammensetzen, sind von 
unregelmässiger Gestalt und besitzen einen Durchmesser von 
etwa 0,001 mm. Ihre Farben im polarisirten Lichte gehen 
nicht über das Graublau der ersten Ordnung hinaus. Auch in 
Bezug auf ihre chemischen Reactionen verhalten sie sich durch- 
aus wie Kaolin, dem sie angehören. 

8. KALKSTEIN. 

Die in grösserer Anzahl vorliegenden Handstücke von 
Kalksteinen, die theilweise anstehend nördlich von Boneya 
am linken Ufer des Flusses unweit seiner Mündung vor- 
kommen, gehören ausnahmslos den, besonders in der östlichen 
Hälfte des Indischen Archipels so sehr verbreiteten Korallen- 
kalksteinen an. Trotz ihrer Zusammengehörigkeit zeigen sie 
in ihrem Habitus bedeutende Abweichungen, wie man solche auch 
an lebenden Riffen häufig genug beobachten kann. Theilweise 
ist in ihnen die Korallenstruktur noch deutlich erhalten ge- 
blieben, wie denn u. A. ein grosses Exemplar von Cycloseris 
oder Pansia (die Wand ist vollständig mit dem Gestein ver- 
schmolzen) in einen dichten, gelbliehen Kalkstein, und selbst 
in dichten Calcit umgewandelt, vorhanden ist. Unter den As- 
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traeiden zeigen einige eine Umbildung der Septen und Wände 
in späthigen, andere eine solche in dichten Kalkspath. Die 
letztere führt schliesslich zum Verschwinden der organischen 
Struktur. Ueberkrustungen von Lithothamnien sind zugleich 
nicht selten zu beobachten. Ein anderer Theil der Kalksteine 
hat seine Entstehung den Korallensanden zu verdanken. 
Dünnschliffe derselben lassen noch Reste von Foraminiferen, 
Muschelschalen und Kalkalgen erkennen, die in einem Ag- 
gregat unregelmässig begrenzter Calcit-Tudividuen, deren Durch- 
messer 0,02 mm. nicht übersteigt, eingebettet liegen. Auch 
kommt es vor, dass keine Spur von Organismen mehr vor- 
handen ist und das Präparat nur aus einem Aggregate 
theils wasserheller, theils staubig getrübter Kalkspathkörnchen 
besteht. Endlich treten noch echte Kalkstein-Breccien auf. 
Die mehr oder weniger eckigen Fragmente eines kompakten 
Kalksteines sind theils dicht, theils besitzen dieselben vor- 
treflich erhaltene Korallenstruktur. Das Cement besteht aus 
dichtem Kalkspath, lässt aber zudem vereinzelte Andesit- 
Fragmente, sodann aber auch isolirte Gemengtheile derselben, 
wie Augit, Biotit, Orthit, Plagioklas und Erz unterscheiden. 
Man kann alle diese Mineralien durch verdünnte Salzsäure leicht 
isoliren. Auf Klüften finden sich sehr kleine, wasserhelle 
Kalkspathkryställchen. Es stellen derartige Gesteine im Wesent- 
lichen mit Sand vermengte Korallenfragmente dar, die im Laufe 
der Zeit durch Infiltration- von Calciumcarbonat zu harten, 
festen Kalksteinen wurden. 

Aus den Eingangs mitgetheilten Beobachtungen ergiebt sich 
zunächst als allgemeines Resultat, dass Saleijer einen einsei- 

tigen Bau zur Schau trägt. In Uebereinstimmung mit den 
zuerst von H. ZoLLINGER gemachten Angaben, ferner denjenigen 
von N. P. vaN DER Stok (1), sowie den Mittheilungen von 
M. Weger ergiebt sich, dass der östliche Theil der Insel aus 
jüngeren Eruptivgesteinen besteht, die längs einer meridionalen 

(1) Le. pa Für Granit ist selbstverständlich Andesit. und für 

Jurakalk ist neogener Kalkstein zu schreiben. 
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Spalte aufgebrochen sind. Unter diesen Gesteinen hersschen, 

wie eine nähere Untersuchung lehrte, Augit-Andesite durchaus 

vor; ausserdem stellen sich Varietäten von Hornblende- und 

Glimmer-Andesiten ein, während echter Trachyt — ein im 

Indischen Archipel überhaupt nicht häufiger Gast — ganz 

vereinzelt dasteht. Im Verbande mit diesen Andesiten steht 

das Auftreten von Tuffen, die an verschiedenen Stellen un- 

weit der Westküste anstehend vorkommen. An die im Osten 

der Insel liegende Andesitkette lehnen sich Korallenkalksteine 

und Mergel an, die sich zu einer zweiten niedrigeren Berg- 

kette erheben und deren Ablagerung nicht weiter als bis in 

das Neogen zurückreicht. K. Marti schreibt allerdings: 

„Auf Saleijer wurden durch Weger abermals quartäre Koral- 

lenkalke angetroffen” (1), aber nach einer Begründung dieser 

Ansicht schaut man vergebens um. 

Aber auch während des Pleistocäns sind Theile der Insel 

noch vom Meere bedeckt gewesen. In ziemlichem Abstande 

von der Westküste fand WeBeEr nämlich lose herumliegende 

Molluskenschalen, die nach der gütigen Bestimmung des Herrn 

M. M. SCHEPMANN zu Rhoon bei Rotterdam den folgenden Arten 

angehören : 
Fasciolaria trapezium, Lin. 
Voluta vespertilio var. pellis-serpentis, LAM. 
Arca scapha, CHEMN. 
Arca holoserica, REEVE., 

Profil durch die chat Oakeyger. 

Neogenen Korallankolk. Omdesit WE Aeait. eff. 

(1) Tijdschrift van het K. Nederl. Aardr. Gen. (2) VII 1890, p. 265. 
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die noeh sämmtlich lebend in den benachbarten Meeren 

angetroffen werden. So lässt sich an der Insel eine seit 

dem Neogen wahrscheinlich ohne Unterbrechung wirkende 

negative Niveauverschiebung konstatiren. Den aus den ange- 

führten Thatsachen sich ergebenden Lagerungsverhältnissen 

soll das nebenstehende, mit Hülfe einer von Prof. WEBER 

freundlichst mitgetheilten Skizze angefertigte Profil einen 

Ausdruek verleihen. Woher kommt es nun, dass die sedimen- 

tären Ablagerungen an dem Ostabfall der Insel fehlen? Die 

Voraussetzung, dass auch an dieser Flanke einstmals Korallen- 

riffe wucherten, ist eine völlig berechtigte und vielleicht wird 

man bei genauerer Durchforschung die Spuren davon doch hier 
und da auffinden. Zudem existiren noch heutigen Tages lebende 
Korallenriffe zu beiden Seiten von Saleijer. 

Es verdient nun zunächst hervorgehoben zu werden, dass das 

Meer an der Westküste der Insel untief ist, während dasselbe 
an der steil abstürzenden Ostküste zu beträchtlicher Tiefe her- 

absinkt. Dieses Ver- 

hältniss war bereits G. 
wie 5 Dr Colpa Hont W. Ear bekannt gewe 

A Ae en ‚| sen und wurde zugleich 

3 Si zien “Y die Veranlassung, dass 

Sn dieser Forscher Saleijer 

S Jaa? IEP EL noch mit in den Bereich 

u ri Sr. seiner „Great Asiatic 
“| se” ‚J Bank”, und zwar als 

hooren Daleygr östliche Grenze dersel- 

ben, zog (1). 

E Ein Blieck auf die 

Kojak EH nebenstehende Karten- 

skizze zeigt denn auch, 

inde dass den erörterten Ver- 

a hältnissen tektonische 

(1) Sketch of the Steam Route from Singapore to Torres-Straits, (Journ. 

of the Indian Archipelago. V. Singapore 1851, p. 619). 
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Ursachen zu Grunde liegen. Die in der nördlichen Fortsetzung 

von Saleijer liegende Ostküste der südwestlichen Halbinsel von 
Celebes setzt sich, im Gegensatze zu jener, aus steil nach dem 
Busen von Boni abstürzenden Korallenkalksteinen zusammen. 
An einer anderen Stelle habe ich darzuthun versucht, dass der 
Bonische Busen einem Einbruch seine Entstehung zu verdanken 
hat (1), und ein Blick auf das Kärtchen zeigt nun, dass dieser 
Bruch sich noch viel weiter nach Süden erstreekt und auch 
die Osthälfte von Saleijer in Mitleidenschaft gezogen hat. Der 
in die Küstenlinie von Celebes fallende Theil ist einfach abgeris- 
sen worden. Wollte man nun die Ablagerung der Korallenkalk- 
steine in das Pleistocän verlegen, dann würde daraus nothwendig 
folgen, dass der Einsturz des Bonischen Meerbusens erst in 
postpleistocäner Zeit stattgefunden haben könnte. Mit einer 

solchen Annahme würde man sich aber in die empfindlichsten 
Widersprüche verwickeln, wenn man die Verhältnisse auf der 
südwestlichen Halbinsel von Celebes in Betracht zieht. 

14 Februar. 1894. 

(1) Die Binnenseen von Celebes. (Petermanns Mittheilungen XXXIX, 

1893, p. 282). 



TWEE MERKWAARDIGE BLIKSEMS 

DOOR 

J. GRONEMAN. 

E 

Op Zondag 11 Maart, werden des namiddags tusschen 2 en 
3 uur in een alleenstaande inlandsche woning buiten de af- 
deelingshoofdplaats Bandjarnègara, in de residentie Banjoemas, 
5 Javanen door den bliksem getroffen, twee hunner doodelijk. 

Bandjarnègara ligt + 300 M. boven de zee bezuiden de 
Kuli Sérajoe en de bergen, die zich benoorden die rivier ver- 
heffen en in ’t Dijèng-gebergte tot 2000 en 2400 M. stijgen. 

Evenzoo bezuiden dit gebergte, maar een weinig noordelijker 
en ongeveer 12 equator-minuten 1. r. oostelijker dan Bandjar- 
négara, ligt, op ruim 800 M. boven de zee, Wûndsábá, de 
hoofdplaats der afdeeling Lëdok van de aangrenzende residentie 
Bagëlèn (1). 

Ongeveer op hetzelfde uur van denzelfden namiddag keerde 
de heer pe Rummrer pe Wirpr (van de suikerfabriek Klam- 
pok bij Banjoemas), door een dreigend, onweer gewaarschuwd, 
uit zijn bibit-tuin nabij Wánásábá naar deze plaats terug, en 

zag hij onderweg een fellen bliksemstraal in de kota (stad) 

(1) De lange 4-klank der Javanen van Oost- en Midden-Java wordt 

westelijker nabij de grenzen der nden, evenals in de taal der 
Soendaneezen, a. Merkwaardig is ’t echter dat de Javanen van Banjoemas : 

Bandjarnègara zeggen, maar de westelijker gelegen plaatsen: Poerwând- 

gârd, Poerwdrëdjà, Poerbâlinggâ; 't nog westelijker Soekaradja weder zon- 

der klankwijziging; en eindelijk de meest westelijk gelegen afdeeling, 

die aan de Soendalanden grenst, nog eens Poerwdkertd uitspreken, terwijl 

men in deze afdeeling reeds Soendasche plaatsnamen, verbonden met ’t 

Soendasche fji, voor kali, aantreft, Hp 
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vallen. In ’t logement, waar hij logeerde, aangekomen, hoorde 

hij dat die straal de Kaboepatèn (Regentswoning) getroffen en 

daarbinnen den Controleur, A. M. K. pe Dors, gedood had. 

Hij begaf zich terstond daarheen en zag ’t lijk en de sporen die 

de bliksem in ’t gebouw achtergelaten had, Van hem ontving 

ik de eerste uitvoerige berichten, toen ik dinsdags, van Ban- 

djarnègara naar Banjoemas terugreizend, Klampok aandeed, 

waarheen hij maandags teruggekeerd was. 

Aan de welwillendheid van den Assistent-Resident van W únd- 

sábd, den heer F. K. W‚ vaN CATTENBURGH, dank ik een nauw- 

keurig schriftelijk verslag van de zaak, benevens een schets van 

den platten grond en een andere van de doorsnede van de kap van 

# getroffen gebouw (Plaat VL, fig. I, II en III); en bovendien zond 

de heer v. C. mij den jas en den rechter schoen van den ver- 

slagene toe. Een andere schets van ’t grondplan en de kap- 

doorsnede had ik reeds ontvangen van den Regent van de aan 

Ledok grenzende afdeeling Koetá-ardjá, Radén Adipati PoERBÀ 

ArMÂpsÂ. Beiden betuig ik daarvoor gaarne openlijk mijn wêlge- 

meenden dank. Den heer vAN CATTENBURGH vooral ook voor 

zijn uitvoerige toelichtingen als ooggetuige van ’t ongeval. 

Aan de beschrijving daarvan behoort een overzicht van den 

bouw der woning vooraf te gaan. 

De Kaboepatèn van Wändsábä komt in vorm en indeeling 

met andere regentswoningen van Midden-Java vrij wel overeen. 

Een afzonderlijke, zuidelijke voor-pëndápá geeft door een 

overdekte verbinding toegang tot de open voorgalerij van ’t 

steenen hoofdgebouw. Door drie glasdeuren heeft deze voor- 

galerij gemeenschap met de ruime binnengalerij, die aan alle 

kanten ommuurd is en weder door twee deuren met de open 

achtergalerij in verbinding staat, waarachter nog een overdekte 

overloop naar de afzonderlijke eetzaal voert, die, minder breed 

dan ’t hoofdgebouw, aan de noordzijde daarvan staat (1). Zij 

(1) Op de teekening zijn de voor-péndúûpd en de eetzaal niet overgenomen. 

De plaats van de eettafel heb ik echter volgens de schets van den 

Regent van Koetd-ardjâ aangegeven, 
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is meer breed dan diep en haar lengteas ligt dus tusschen 
Oost en West. 
__De binnengalerij heeft nog 4 andere deuren, aan iedere zijde 
twee. De beide linkerdeuren voeren in de twee westelijke zij- 
kamers, de beide rechterdeuren in éen grootere oostelijke kamer. 
Boven al deze deuren zijn ventilatie-ramen (z.g. bovenlichten). 

Boven deze binnengalerij bereikt 't hooge z.g. koepeldak, 
dat het hoofdgebouw dekt, zijn grootste hoogte. De daken 
van de voor- en achter-pèndäpâ’s zijn minder hoog. 

In de onmiddellijke nabijheid van de kaboepatén zijn geen 
hooge boomen ; alleen klein plantsoen met kleine poespd- en püld- 
boomen van + 7 à9 voet. De vlaggestok staat + 30 passen van 
de voor-pêndápd, en op + 80 passen eerst een hooge waringin. 

't Was tusschen half 3 en 3 uur na den middag. Er viel 
een zachte regen en ’t had reeds eenige keeren gebliksemd. 
Eerst later, na ’t inslaan van den bliksem, begon ’t hevig te 
stortregenen. : é 

De Regent Radèn Mas Toemönggoeng SOERJA DI KOESOEMA, 
gaf een afscheidsdéjeuner ter eere van de naar elders vertrek- 

kende familie VERSTEEGH. 
De gasten waren in de binnengalerij om een ronde mar- 

meren tafel gezeten en genoten een morgendronk onder 
gezelligen kout. 

Alle vóor- en zijdeuren waren gesloten, alleen de beide ach- 
terdeuren stonden open (Ll). 

Van de planken zoldering hingen van Zuid tot Noord drie 
lampen aan met rood doek omkleede iĳzeren stangen. De 
middenlamp hing boven de ronde tafel met marmeren blad, 
en op die tafel stonden een bloemvaas met zilveren voet en 
drinkglazen 

Onder de noordelijke lamp stond een nikkelen salontafeltje. 
Om de tafel zaten, van dat salontafeltje af gerekend, als de 

cijfers van een uurwerk: 
1 de Raden Ajoe (Regentsvrouw); 

(1) Wündsábâ heeft een koel bergklimaat. 



— 212 — 

2 mevrouw VAN CATTENBURGH; 

3 à Vart; 

+ VAN DE PoL; 

5 de wordende VERSTEEGH ; 

6 de hoofdonderwijzer VALK; 

7 de postkommies VAN DE Por; 

8 de gastheer, die echter voor eenige oogenblikken met 

den Controleur van Sapoeran, HEKMEIJER, de binnengalerij 

verlaten had om achter in de eetzaal de plaatsen aan tafel te 

regelen ; 
9 de Controleur A. M. K. pe Dors, schuin onder de zuide- 

delijke hanglamp; 
10 links, een weinig verder van die lamp, de ontvanger Vert; 

11 de tweede onderwijzer SANDERS; 
12 de assistent-resident vAN CATTENBURGH; 
13 diens zuster, juffrouw OrTILIE; 
14 mevrouw HEKMEIJER ; 
15 5 SANDERS ; 
16 VERSTEEGH, en eindelijk 
17 boweeten ’t nikkelen tafeltje, de stief- en schoon- 

moeder van den Assistent-Resident, mevrouw de weduwe 
VAN Disser. 

Waar HEKMEIJER's plaats was, weet ik niet, maar dat is 
ook van minder belang. Hij stond toen met den Regent en 
links van dezen aan de noordzijde, bewesten ’t midden van de 
eettatel, en wees met zijn vinger juist naar een bouquet, toen 
zich op dien vinger „een vlam” vertoonde, waarop de Regent 
vroeg: „apa itoe, toewan?”” Daarop hoorde men een ontzet- 
tenden slag, en riep HEKMEIJER, zijn vinger terugtrekkende: 
„Regent, saja kèna!”.... Nog een paar dagen lang had hij 
een gevoel alsof hij zijn vinger gebrand had. 

De slag was in de binnengalerij gevallen. 
De heer vAN CATTENBURGH zat, zoo als wij weten, drie 

plaatsen van pe Dors af, aan den linker kant, en keek toe- 
vallig naar zijn vrouw, die vlak naast het nikkelen tafeltje 
zat, toen hij op eens „een vurigen ronden bol door de deur,” 
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met een pijltje geteekend, „zag binnenvliegen”. Hij dacht eerst 
dat het een sein was om te gaan eten, waarom ze een kanon- 
netje afschoten, maar dat door de slechte richting de prop 
juist naar binnen vloog. „Na het binnenkomen van dien bol 
hoorde hij” een kolossalen slag en verbeeldde hij zich dat hij de 
prop in zijn gezicht kreeg. 

Een van de dames, 3 plaatsen links van hem gezeten (dus: 
mevrouw SANDERS, 15), sprak juist met zijn (v. C’s) vrouw, en 
heeft „vlak achter deze een vurigen bol gezien, die uiteenspatte.” 

Mejuffrouw Ortirie VAN CATTENBURGH, vlak naast haar 
broeder gezeten, luisterde toevallig naar pe Does, die uitre- 
kende dat het onweer nog 2 minuten gaans van hen verwijderd 
was, en zag op eens „een verblindend licht”, wellicht den straal 
die pe Dors toen juist trof. 

Dus niet den vurigen bol. Zij moet trouwens in de richting 

van DE Dors gekeken hebben, dat is rechts, terwijl zij links 
had moeten zien om den vuurbol te kunnen waarnemen. 

Geen van hen, die den bol niet hebben kunnen zien, indien 

die werkelijk door de oostelijke achterdeur binnen gekomen 
en achter mevrouw VAN CATTENBURGH uiteen geslagen is, be- 

weerde een bol gezien te hebben. Des te minder gerechtvaardigd 

is het, de pertinente verklaringen der enkele anderen als op 
inbeelding gegrond onaannemelijk te achten. 

De hoofdonderwijzer Vark, 3 plaatsen rechts van pE Dors 

gezeten, sprak met zijn overbuur en zag „een licht, recht van 

boven naar beneden gaande; dus den straal”, die tusschen hen 

beiden langs de middenlamp in de marmeren tafel sloeg. 

Naast den ledigen stoel van den Regent, dus op de tweede 

plaats rechts van pe Dows, zat de postkommies vAN DE Por, 

die niets bizonders heeft gevoeld. 
Links naast pe Dors zat de ontvanger Verr, die met stoel 

en al tegen den grond sloeg; hij voelde pijn aan beide beenen 

en liep erg mank. 
Op de tweede plaats, links van pr Dors zat de tweede 

onderwijzer SANDERS; deze heeft pijn aan zijn rechter been 

gevoeld. 
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Daarna kwam de Assistent-Resident. Hij voelde niets anders 

dan alsof iets tegen zijn gezicht vloog. 

Dan volgde zijn zuster, die verklaarde rook en zwavel (1) 

geroken te hebben. 
Velen dachten dat er een dynamietontploffing had plaats 

gehad. Í 
t Nikkelen tafeltje stond achter de Radèn Ajoe, tusschen haar 

en mevrouw VAN DrisseL (2). De Radèn Ajoe voelde een slag 

op haar achterhoofd (3). Zij kon echter dadelijk opstaan. 

Mevrouw VAN CATTENBURGH had een gevoel als of er vuur 

langs haar gezicht viel (4) en zij naar beneden werd gedrukt, 

gepaard met een benauwd gevoel. Haar beenen deden pijn, 

en ze kon moeilijk opstaan; dit kan echter ook door den 

schrik geweest zijn. Ze had gelukkig geen metalen voorwerpen 

aan haar japon, zelfs geen broche. Wat echter vreemd was, 

de knoopen van haar rechterschoen waren allen verdwenen, even 

alsof ze er afgerukt waren. En de voeten hadden een gevoel 

alsof er kokend water op werd gegoten. 
En nu de hoofdpersoon van dit treurspel?.. 
Eenige seconden na den slag en na den wone stond ieder- 

een op, alleen pr Dors bleef zitten. Ieder begreep dus dat 
hij getroffen was. Dadelijk werd hij op den grond gelegd en 
de doctor-djawa gehaald, die na een kwartiertje wrijvens den 

dood constateerde. Hij (pr Dors) werd zittende, met de han- 

den op de leuningen van zijn wipstoel, getroffen. In de 

(1) Ozon. Ik heb die ozontucht ook eens opgemerkt bij een bliksem, 

die niet ver van mij af in mijn tuin viel. Bij ’t ontwikkelen van wrij- 

vingselektriciteit kan men haar gemakkelijk waarnem 

(2) De heer v.C, schrijft »tusschen haar en mijn vrouw”, Dat zou 

volgens de schets van den Regent van Koetd-ardjä gelezen moeten worden 

pen mijn mama”, Het tafeltje stond onder de noordelijke lamp, dus in 

‘t midden van ’t vertrek, en de Radèn Ajoe en mevrouw v. C. zaten 

oostelijk, mevrouw v. D. westelijk van ’t midden, 

(3) Luchtdruk of terugslag? Van den bliksemstraal op ’t tafeltje of 

van den vuurbol? 

(4) Zij had 2 stralen voor en dicht bij haar gezicht en een derde 
wat verder links. 
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rugzitting van den stoel was een gat, veroorzaakt door den 
schok van den linkerarm. Een ruit van de glazen deur achter 
hem was stuk (1). 

De Controleur HerMerieEr, die hem ‘teerst geholpen heeft, 
constateerde dat het donshaar van zijn gezicht gezengd was. 
Bij ’t losmaken van zijn kleederen beweerde H., dat de fijne 
haartjes (duvet) van de borst ook gezengd waren. Bij de 
maagkuil waren een paar (volgens den heer DE RuiJTER DE 
WiLpr drie) paarse strepen, en over ’t rechter been was ook 
een paars vlekje. 

Zijn gouden horlogeketting is duidelijk zichtbaar geraakt; 
de zwarte lustren jas was aan dien kant (hij droeg zijn horloge 
rechts) geel uitgeslagen, even alsof hij verguld was. De knop 
van ’t horloge is alsof er een vijl over is gegaan, en ’t 
uiterste puntje van de gouden kast ook. 

De heer pe R. pre Wipr vertelde mij dat de ketting 
broos geworden was, zoodat men dien gemakkelijk stuk kon 
trekken. 

De heer van C. meldt nog dat pr Dors een flanellen hemd 
aan had, dat nat was van zweet, en dat hij waarschijnlijk den 
geheelen straal van de hanglamp over zich gekregen heeft, 

doch dat die straal zich weder gesplitst zou hebben: langs 
zijn gezicht heen door zijn hals, langs ’t natte flanel — van 
daar ’t verzengen van ’t dons op gezicht en borst — en deze 
stroom heeft zich wellicht vereenigd met den tweeden, die 
langs den ketting heeft gestroomd. 

Dit is mij niet duidelijk. 
Is ’taangezicht afzonderlijk getroffen, en is ’t gezengd zijn 

van ’tdons daarvan een zeker bewijs? Of is eerst ’t natte en 
dus goed geleidende flanel en vervolgens de ketting getroffen, 
en deze door de voor zijn draagvermogen te sterke lading 
voor een deel gesmolten, en is dan de stroom langs een of 
meer wegen door ’tlichaam naar den vloer, of voor een ge- 
deelte ook door de glasruit achter pr Dors naar buiten gegaan? 

(4) Ten gevolge waarvan? Luchtdruk of een bliksemslag of terugslag ? 



— 276 — 

Zeker is er een stroom door ’t rechter been en den rechter 
schoen naar den vloer geleid. 

Volgens den heer vaN C. is de stroom van de gouden kast 
of van den ketting overgesprongen op ’t rechterbeen (van daar 
de paarse vlek), door dat been gesaan en bij den schoen weder 
uitgekomen. Dit laatste is duidelijk zichtbaar door een gat in 
den schoen. 

Dit gat bevindt zich aan de buitenzijde boven de dikke 
hard-lederen zool, juist waar deze op den grond moet ‘gerust 
hebben onder den bal van den voet. In ’t bovenleder is een 
onregelmatige scheur, wier middengedeelte horizontaal langs 
den bovenrand van de zool loopt, als ware ’t leder langs dien 
rand afgescheurd, 4 c.M. lang, terwijl van de uiteinden dezer 
lijn de scheur verder langs onregelmatige lijnen schuin naar 
boven loopt. 

't Doek, dat den schoen van binnen bekleedt, is gescheurd 
in den vorm van een winkelhaak, welks hoekpunt overeen- 
komt met het achtereinde van de horizontale: scheur van ’t 
leder langs den bovenrand van de zool. 

De door de scheur gevormde lederlap moet met kracht naar 
boven omgeslagen zijn, tenzij de sterke rimpeling der vouw, die de 
beide uiteinden der scheur verbindt, door ’t herhaaldelijk ombui- 
gen der lap door de handen van onderzoekers veroorzaakt werd. 

De zool is niet beschadigd. Van de koperen spijkertjes ont- 
breekt geen enkel. 

p ongeveer 3 c.M. achter den lap en 1!/, en 21/ c.M. 
boven den onderrand, zijn nog twee gaatjes in ’t leder, maar 
zij dringen niet door ’t zeildoek heen. 

Van de 5 zwart bekleede knoopen van den lustren jas zijn 
de derde en de vijfde of onderste verdwenen, blijkbaar afge- 
rukt; want ’tlustre is daar dwars ingescheurd en uitgerafeld, 
maar de zwarte voering niet. De scheur op de plaats van 
den derden knoop is grooter dan de andere, en + 21/, c 
lang. Daar moet de gouden horlogeketting aan-of ingehaakt 
geweest zijn; want van daar, eerst recht naar beneden voorbij 
den 4" knoop, tot aan de plaats van den 5den, en dan zich 
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ombuigend naar buiten (rechts) en boven tot aan den linker 
rand van ’tkleine horlogezakje, en nog ruim 4 c.M. daar boven, 
loopt de gele metaalglanzende, hier en daar (b. v. bij den 
4en knoop) afgebroken boog, die den loop van den ketting dui- 
delijk aangeeft. Van der” verdwenen 8de knoop tot 3 c.M. 
boven den 4d en nog even op een afstand van ruim 5 tot 
7 e.M. beneden dezen knoop, is deze boog een breede lijn; van 
de ombuiging tor aan den zak is hij een breede ongelijkmatige 
vlek. Vreemd is ’techter dat beneden de plaats van den on- 
dersten knoop nog een dergelijke gele boog te zien is, die zich 
1 e.M. beneden de plaats van dien knoop evenzoo naar buiten 
en boven ombuigt in de richting van den eersten boog. Ik 
meende daaruit te mogen besluiten dat de ketting dubbel, of 
gedeeltelijk dubbel geweest moet zijn. Toch was dat niet zoo. 
Is er dan misschien een tweede ontlading door den ketting 
gegaan, nadat deze naar beneden verplaatst was?.... 

Daar aan de andere jas-helft, noch aan de binnenzijde (de 
voering), noch aan de buitenvlakte of aan ’t knoopsgat iets 
dergelijks te zien is, moet de ketting niet in dat knoopsgat, 
maar aan den knoop zelf gehangen hebben en zal ’t jasje 
vermoedelijk alleen met een of twee bovenknoopen gesloten 
geweest zijn. 

ok de achtervoering van ’t horlogezakje is aan ’t bovenste 
gedeelte zwak verguld. De vóórvoering niet, althans niet 
merkbaar. 

Daar ’t horloge of de ketting niet boven den rand van ’t 
zakje uitgestoken zal hebben, moet de vrij breede bleekgele 
vlek boven ’t zakje, tot op een afstand van ruim 4 cM. van 

't getroffen metaal, daarop geworpen zijn in den vorm van 
gesmolten goudstof of gouddamp (?), of wel de ketting is op 

t zelfde oogenblik omhoog geslagen. Dat de ketting desniet- 

temin niet gesmolten is, stemt overeen met de ervaring, die 

leert dat de elektrieke stroomen zich langs de oppervlakte 

van ’t metaal verspreiden. 

Zoo werkelijk een bolvormige bliksem door de open deur 
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naar binnen gedreven (Ll) en daarna uiteen geslagen is — zeer 

zeker is er, juist of ongeveer op ’t zelfde oogenblik een blik- 

semsfraal van de wolken op ’t dak gevallen en in minstens 

vijf stroomen of takken door ’t gebouw naar den aardbodem 

gegaan (2). ’tIs de straal, dien de heer pe Ruyter DE WiLDT 

van buiten de hootdplaats gezien heeft; en de sporen van die 

ontlading tusschen wolken en aarde wijzen den weg of de 

wegen aan, die hij, deels langs goede, deels langs slechte ge- 

leiders, en voor nog een ander deel van den eenen geleider 

op den anderen, gevolgd heeft, zooals de teekening dat aan- 
geeft. 

De heer vAN CATTENBURGH schrijft daarbij : 
„De bliksem heeft den nok getroffen boven a en is langs 

den makelaar, 2, gegaan, die met vier ijzeren bouten aan vier 

kruisbalken verbonden is, en dáar, langs die vier ijzers, heeft 
zich de stroom in vieren gesplitst, volgens de geteekende pijltjes.” 

Een vijfde stroom is van dat kruispunt recht door naar 
beneden gegaan, zooals we verder zien zullen. 

„Op de teekening (van de kapdoorsnede) ziet men alleen 
de beide zijstroomen links en rechts”, en den vijfden stroom. 

„De bliksem is dus op vier plaatsen te gelijk langs de balken 
door ’t plafond geslagen” en op een vijfde plaats daarop over- 
gesprongen, namelijk: 

1° aan de linkerzijde bij b, zichtbaar aan een stuk dat uit 
de zoldering geslagen is, waarop de stroom langs den muur, 
„duidelijk zichtbaar aan een zwarte streep”, op een grooten 
spijker, bij c‚, overgesprongen en door dien muur heen geslagen en 
bij d uitgekomen, en toen bij e door den vloer verdwenen is. 
Ook in dien vloer is een stuk uit een plank geslagen. 

De heer pe RuyreR DE Wipr sprak van twee gaatjes in 
den muur, aan de noordzijde zoo klein dat hij zijn zakpotlood 

(4) »Gerold” volgens ’t verslag van den president der Landraden van 
Bandjarnègara en Wândsábd, MR. LAMMERS vAN TooRENBURG, die op den 
dag na dien van ’t ongeval de plaats bezocht. 

(2) Of andersom; maar de verdeeling van den stroom, van een punt 
uit, in t gebouw pleit voor ’t eerste. 
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er niet door kon steken; aan de zuidzijde (in de zuider zij- 
kamer) veel grooter. 

Ook moet, volgens den heer vAN CATTENBURGH nog een 
stroom langs de stijlen van ’t in die kamer staande ijzeren 
ledikant en over den vloer heen door de deur m naar buiten 
gegaan zijn. 

20, Aan de rechterzijde bij f, waar een plank uit de zolde- 
ring geslagen is, die in haar valeen daaronder staand ledikant 
verbrijzeld heeft. „Hoogstwaarschijnlijk zou die stroom langs 
een der ijzeren stijlen van dat bed, naar den grond en, zonder 
sporen na te laten, over den vloer naar buiten” gegaan zijn. 
Althans bij / is weder een gaatje in den muur, waardoor de 
stroom zich een uitweg naar buiten geboord zou hebben. 

3% Bij g, door een in ’t plafond geslagen gat, langs de hang- 
lamp op ’t vlak daaronder staande nikkelen tafeltje, en langs 
den poot daarvan op den houten vloer, en van daar, langs 
den vloer, naar de kamer links, waar de sporen verdwijnen. 
Een zwarte streep op den vloer duidde dien weg duidelijk 
aan. 

4°, Bij h, alweder door een gat in de zoldering, en langs 
de hanglamp, waaronder niets stond, op pr Dors, die ’t dichtst 
daarbij zat. En eindelijk is nog: 

5°, een stroom langs de middelste hanglamp op de daaron- 
der op de marmeren tafel staande bloemvaas met zilveren 
voet overgesprongen en langs dien voet door 't marmeren ta- 
felblad gegaan (waarin hij een gaatje „zoo klein als een hagel- 
korrel” geboord heeft), en verder door den poot van de tafel 
in den grond, kenbaar aan een zwart gat en drie kleinere zwarte 

gaatjes daarnaast in den houten vloer. 
De heer vaN CATTENBURGH meent, naar mijn oordeel ontwij- 

felbaar juist, dat deze vijfde stroom de voortzetting, recht naar 
beneden, van den oorspronkelijken straal geweest moet zijn, die 

door den voet van den makelaar en door den steunbalk daar- 

onder (in de teekening zwart gemaakt) gegaan en van den 

voet van dezen balk op de ijzeren kram, waaraan de ijzeren 
stang van de middelste lamp hing, overgesprongen moet zijn. 
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Want die steunbalk was „versplinterd, tot beneden” bij den 

pijl X. 

Dat een bliksem, die een gebouw treft, zich splitst of ver- 

deelt, als hij geen goede en voldoende geleiding vindt naar 

de plaats waar de tegenovergestelde aardelectriciteit in de hoog- 

ste spanning verkeert, is bekend en begrijpelijk. Lungs een 

goede geleiding, omvangrijk genoeg om de gansche spanning 

(„lading””) te kunnen dragen, zouden de beide stroomen onbe- 

merkt ineen gevloeid zijn en hun wederkeerige spanning 

vereffend hebben. Waar die geleiding ontbreekt, hoopen beide 

spanningen zich tegenover elkander op en ontladen zij zich in 

een nieuwen zichtbaren straal, even als tusschen de wolken 

en de aarde, of een huis, een boom, mensch of dier enz. op 

die aarde. In casu ging de stroom langs de vier goed gelei- 

dende ijzeren bouten in de vier minder goed geleidende kruis- 

balken over, en langs die balken naar vier zijden naar beneden 

door de planken der zoldering, terwijl de vijfde en misschien 

sterkste stroom langs of door den stutbalk onder den make- 

laar ging, en dezen blijkbaar slechten geleider versplinterde. 

Onder dien balk echter was geen geleidende verbinding meer 

met de ijzeren stang en de hanglamp daar beneden en dus 
heeft zich daar de tegenovergestelde spanning moeten ophoopen, 

en hebben beide spanningen zich door een plotselinge en zicht- 

bare uitwisseling moeten ontlasten. Dat is evenzoo geschied 

tusschen de lampen en ’t nikkelen tafeltje, de bloemvaas en 

zoowel den persoon als den horlogeketting van den heer DE 

Does. Ook tusschen den muurstroom en den spijker bij c,en 

(door den muur heen) ’t ijzeren bed;en alweder even begrijpe- 
lijk tusschen de spanning in of om de houtwerken boven de 

zoldering in de oostelijke zijkamer en ’t daaronder staande 

ijzeren ledikant. De aardelectriciteit verkeert in alle goed 
geleidende voorwerpen op die aarde, onder een onweerswolk, 

in hooge spanning, dus ook in de metalen onderdeelen van 
of voorwerpen in een gebouw, in saprijke of nat geregende boo- 
men, in dieren en menschen, Wordt de wederkeerige span- 
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ning te hoog, dan moet een ontlading, d.i. een wederkeerige 
uitwisseling en vereffening, volgen. 

Maar hoe en waarom de spanning zich, van die ijzeren bed- 
den uit, over of boven den vloer naar den buitenmuur en door 
dien muur heen naar buiten, en niet rechtstreeks in den bodem 
ontlast heeft — dat mogen meer bevoegden, dan ik ben, beslissen. 
Misschien is ’t laatste tevens gebeurd. 

Een goede afleider, dat is een goed geleidende verbinding 
van voldoende capaciteit en goed geplaatst, tusschen de lucht 
op een genoegzamen afstand boven ’t gebouw en den vochti- 
gen ondergrond, of ’t grondwater daaronder, zou de Regents- 
woning van Wûnásábá volkomen beveiligd hebben, zoo door 
den bliksem op te vangen en af te leiden, zoo hij al overge- 
gaan ware, als door de tegenovergestelde spanningen in de 
wolk en in ’t gebouw, door onderlinge uitwisseling langs 
de fijne metaalpunt — of punten — van dien afleider op 
te heffen. 

Er zijn in Indië afleiders, die niet deugen, ten minste als 
de oude stelling nog geldt, dat een afleider een kegelinhoud 
beschermt tusschen den top en een basis, beschreven met een 
straal, die zoo groot is als de hoogte van dien kegel (1); 
maar zoo ja, dan beschermen de afleiders op de hoofdgebouwen 
en naast ’t kruitmagazijn van ’t fort Vredeburg te Jogjákartá 
die gebouwen voor een groot deel niet. 
Nog erger is ’t daar met den afleider op den dalëm van 

Pangéran Adipati Pakor Aram gesteld, die door wijnflesch- 

halzen zorgvuldig van de ijzeren ringen en bouten, die hem 

buiten aan den muur bevestigen, en dus ook van alle andere 
metalen van ’t gebouw, geïsoleerd is! Als dus eens een blik- 

semstraal door dien afleider gaat, zal in die metalen zulk een 

spanning kunnen ontstaan, dat deze zich door nevenstralen in 

t gebouw ontlast. 

(1) Ik bezit zelf geen werk van den laatsten tijd, dat mij daarover 
kan inlichten, en de wetenschappelijke bibliotheken té Batavia zijn te 

ver van Banjoemas afgelegen. 
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Een belangrijke vraag geldt den bolvormigen bliksem, die 

gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met den bliksemstraal door 

minstens twee getuigen van ’t ongeval gezien is. De heer VAN 

CATTENBURGH zag op eens een vurigen ronden bal door de open 

oostelijke achterdeur binnen vliegen en eerst na ’t binnenkomen 

van dien bal hoorde hij een kolossalen slag.. 

Dat de donder op den bliksem volgt, als ’t aalnid: door den 

bliksem verwekt, een merkbaren afstand tot den waarnemer 

te doorloopen heeft, weten wij; maar hier was die afstand 

daartoe te gering en de knal van den bliksemstraal moet 

dus te gelijkertijd met zijn verschijning gehoord zijn. Daar- 

uit volgt dat de vóor den knal verschenen vurige bol ook 

vóór den bliksemstraal verschenen moet zijn, en zelf òf geen 

knal gegeven, òf eerst na eenige oongenblikken een knal ver- 

oorzaakt heeft (bij ’t uiteen spatten). 

Mevrouw SANDERS, die denzelfden kant uitkeek, doch iets 

meer rechts, omdat zij 3 plaatsen links van den heer vaN C. 

zat, zag in die zelfde richting een vurigen bol, die (achter 

mevrouw VAN C.) witeenspatte. Dus, als ik ’t goed begrijp, na 

de verschijning. 
Wanneer nu een der bliksemstralen (van de 3 hanglampen 

uitgaande) den indruk van een vurigen bol gewekt had, dan 

zou 1° de knal te gelijkertijd gehoord zijn geworden en dan 

zouden 2° allen, of de meesten hunner, dien vorm hebben ge- 

zien. Want allen moeten de bliksems, of een der 3 bliksems 

gezien hebben, die midden tusschen hen in op ’t nikkelen 

tafeltje, op de bloemvaas van de marmeren tafel, en op DE 

Dors overgesprongen zijn. 

Maar de bol werd slechts door de beide genoemde personen 
gezien en wel achter de gasten die tegenover hen zaten, en 
die dus den bol niet konden zien en ook niet hebben gezien. 

Is hier nu werkelijk zulk een bolvormige bliksem gezien 
geworden, welk verband bestond er dan tusschen dezen, en 
den bijna geliĳktijdigen bliksemstraal, die den nok van ’t 
dak getroffen heeft en van daar in 5 stroomen door ’t gebouw 
gegaan is? 
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Ten slotte nog een opmerking. 
Volgens een mededeeling van den Regent van Koetâardjû 

heeft de Regent van Wânâsâbâ, die aan de noordzijde van de 
eettafel in de achterpëndûpâ stond (bewesten ’t midden) van 
daar uit in de achtergalerij, daar waar ik een kruisje getee- 
kend heb, dus in de richting van de oostelijke achterdeur der 
Biidearsler, een zwarten olifant gezien. 

Dat is iets zeer gewoons. 
Als een bliksem op den grond, voor een huis, een boom of 

iets anders, nabij een javaan valt, ziet deze gewoonlijk een 
donker beest, of een mensch, en wel meestal een zeer oud 
mensch. Dat voorwerp verdwijnt, op ’t oogenblik van den knal. 
Doorgaans ziet hij echter geen dier dat hij niet uit eigen 
aanschouwing kent, en in Midden-Java zijn geen olifanten, 
dan alleen die welke aan de vorsten van Jogjäkartà en 
Soerâkartâà behooren. Daar kan de Regent van Wânâsâbâ wel 
eens geweest zijn, anders kent hij dat dier alleen uit af beel- 
dingen, die trouwens op javaansche teekeningen veel voor- 
komen. 

Toen in de vorige maand de bliksem in een randoeboom 
en van daar in een pisang, op ‘terf van mijn achterbuur- 
man sloeg, zag een der javaansche bewoners daar een zwarte 
kat, die verdween met het vallen van den slag. 

De meer ontwikkelde Javanen zijn verstandig genoeg om te 

begrijpen dat dit een gezichtsbedrog moet zijn ; maar de minder 
ontwikkelden vatten het op als een sétan (een boozen geest), 

die door den bliksem gezocht en vernietigd wordt. 

Hoe ontstaat dat gezichtsbedrog ? 
Wij weten dat een fel, verblindend licht op onze netvliezen 

een kortstondig donker beeld achterlaat, doordat de door ’t 
al te felle licht getroffen zenuw vezelen tijdelijk verblind zijn en 

wij dan niets zien. Aan dat donkere beeld geeft de verbeelding 

van den Javaan een hem bekenden vorm. 

Maar waarom verdwijnt het vóor of met den slag en gaat 

het dus aan dezen vooraf ?... 
Omdat meestal het licht gezien en ’t nabeeld gewekt wordt 
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vóor dat het geluid den afstand tusschen den bliksem en den 

waarnemer doorloopen kan hebben. 

In casu was de afstand daartoe echter te gering. Indien de 

Regent dus werkelijk een verblindend licht gezien heeft, lang 
genoeg vóor den knal, om nog een donker nabeeld te ver- 

wekken, dat met dien knal verdween, dan moet dat licht iets 
anders geweest zijn dan de bliksemstraal of stralen, die gelijk- 
tiydig met den door hen veroorzaakten slag gezien, en dus in 

dit geval op dat donkere nabeeld. gevolgd moeten zijn. 
Volgens mijn zegsman zag de Regent eerst den olifant of wat 

daarop geleek — evenals de heer vAN CATTENBURGH eerst den 

vuurbol zag en daarna den knal hoorde, en mevrouw SANDERS 
een bol zal uiteenspatten en dus dien bol eerst gezien moet 
hebben voor dat hij uiteenspatte. „Op hetzelfde oogenblik dat 
de Regent den knal hoorde, was de verschijning verdwenen.” 

Misschien heeft dus ook de Regent den vuurbol gezien, en 
naar de deur en door die deur naar binnen zien zweven, door 
welke deur de heer vaN C. hem zag binnenkomen, en dien 
mevrouw S. achter haar overbuurvrouw (dus iets verder naar 
binnen) uiteen zag slaan. 

Trouwens tusschen den Regent en de bliksemstralen die in 
de binnengalerij van de hanglampen naar beneden vielen, bevond 
zich de achtermuur van dat binnenvertrek, en de Regent 
heeft dus die stralen zelf niet kunnen zien. 

Banjoemas, 4 April 1894. 

EE 

In den vooravond van 18 Mei begon het tusschen half 4 en 
4 uur ter hoofdplaats Banjoemas te regenen, met donderge- 
rommel in de verte, in ’t noorden, in de richting van den 
Goenoeg Slamêt. Tegen 5 uur — half 6 donderde ’t meer nabij, 
en omstreeks 6 uur vielen er eenige spaarzame bliksemslagen 
met bijna geliĳktijdigen matig zwaren donder boven Banjoe- 
mas. 
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Tusschen 6 en half 7 nog éen felle bliksem met vrij zwaren, 
korten knal en opvolgend geratel of geknetter, noordelijk en 
niet ver van mijn woning. 

Die bliksem trof ’t 200 M. noordelijk van mijn achtergalerij 
gelegen huis van den landraadspresident, Mr. Bom. 
Een ruim huis, onder een enkel hoog dak. De voorgalerij 

ligt aan de oostzijde, op 14 passen van de stammen der hooge 
tamarindeboomen van den grooten postweg, die Banjoemas 
van ’t noorden naar ’t zuiden doorsnijdt. 
Op ruim 30 passen ten westen van de achtergalerij staan 

een paar vrij hooge Kelapaboomen en daar achter gewone 
kampoengvruchtboomen. Verder is ’t ruime erf zonder hoogere 
planten dan heesters en andere lagere siergewassen. Aan de 
noordzijde liggen de gewone bijgebouwen, logeerkamers, goe- 
ang’s, keuken, badkamer, enz., onder één dak, minder hoog 

dan dat van ’t huis. Aan de zuidzijde wagenkamer en stallen. 
Verder aan alle kanten kampoengs met hooge palmen en 
andere vruchtboomen. 

De bliksem trof den nok nabij zijn westelijk uiteinde, sloeg 
't anker weg dat dit uiteinde aan den makelaar verbond, en 
verplaatste enkele dakpannen aan de noordzijde van den nok. 
Van den nok is de stroom door den dien nok dragenden make- 
laar naar beneden gegaan, tot op den zwaren bintbalk, die den 
makelaar draagt en de + 5 !/, M. breede binnengalerij van 

muur tot muur overspant; en verder door de zuidelijke helft 
van dien bintbalk in den zijmuur, die de binnengalerij van 
de zuidelijke achterkamer scheidt, en door den zuidelijken stijl 

van ’t deurkozijn (1) naar beneden, waar hij spoorloos door 
den cementvloer in den bodem verdwenen schijnt te zijn (2). 

Al ’t genoemde hout is deugdelijk djatihout van ruime 

(1) Van de deur der genoemde achterkamer. 

(2) De familie Bom meent dat de bliksem door ’t open raam, tegen- 

over die deur, naar buiten is gegaan, omdat de vloer geen sporen van 

zijn doorgang draagt. Maar die zijn in den tuin ook niet gevonden. 
19k 
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afmetingen (1). Geen andere dan de genoemde steun- en 

bintbalken schijnen getroffen te zijn; maar deze, de geheele 

makelaar en de halve bintbalk, zijn langs den loop der hout- 

vezels gekloofd en versplinterd. De muur onder ’t zuidelijk 

uiteinde van den bintbalk heeft tot aan de houtwerken der 

kamerdeur, aan buiten- en binnenkant, de pleisterlagen verloren, 

en de metselsteenen zijn uiteen geweken. De bovendorpel en 

t kalf- of glashout zijn eveneens over hun geheele lengte van- 

een gescheurd. Een vrij dik stuk is van de binnenzijde van 

’$ glashout, van ’t eene uiteinde tot het andere, afgekloofd en 

tegen de tegenovergeplaatste deur en den muur der noordelijke 

achterkamer. geworpen. Kleinere houtsplinters vergruisden de 

vier glasruiten. van de westelijke. der beide openstaande binnen- 

ramen van ’t kamer-venster, dat op den tuin uitziet. In die kamer 

staat een djatihouten kleederkast vóor de gesloten binnengalerij- 

deur. „Een groot stuk blik, dat, ter beveiliging tegen mogelijke 

lekkage, de kast overdekte, was naar voren geschoven en als 

geblakerd, ’t meest aan de zijde van den getroffen deurstijl. 

Ook in de binnengalerij waren verschillende meubels door 

de rondgeworpen. stukken hout, beschadigd en bijna alle op 
die meubels geëtaleerde kunstvoorwerpen verbrijzeld en op 

den vloer geworpen. Een houtspaander van een voet lengte en 

een paar duimen dikte lag tusschen de voordeur en de deur 

der zuidelijke voorkamer. 

De + 12,5 M. diepe en 5,5 M. breede binnengalerij is 
door een planken zoldering gedekt, die aan de onderzijde der 
bintbalken bevestigd is. In den zuidwestelijken hoek der 

galerij zijn alle planken (op éene na, die den getroffen bint- 
balk met den oostelijk eerstvolgenden, langs den muur, verbindt) 

weggeslagen en gedeeltelijk stuk gebroken. Enkele van de 

18 of 19 planken hangen nog aan den balk, die op den (wes- 

telijken) achtermuur ligt. 
Zeer weinige houtsplinters, o.a. van de kamerdeur, zijn voor 

een gedeelte oppervlakkig verkoold. 

1) ’t Huis is pas verleden jaar door den eigenaar, den rijken opium- 

pachter Ko Djor SiNG, nieuw gedekt. 
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De stroom heeft zich in dit geval dus niet, zooals in den 
kaboepatèn te Wûndsäbd, in takken verdeeld. Alleen moet 
er een ontlading plaats gevonden hebben tusschen den stroom 
die van den deurstijl door den bovendorpel en ’t glashout 
liep, en de metalen plaat, die op de kast lag. 

In de binnengalerij hing éen hanglamp, aan een ijzeren 
stang, die door een ijzeren haak aan den middelsten bintbalk 
bevestigd was. De lamp zelf en de daaronder staande tafel 
dragen geen spoor van eenige ontlading, wat zeer zeker wel 
gebeurd zou zijn met een lamp die aan den getroffen bintbalk 
gehangen had. 

Al ’t vooratgaande ware dan ook nauwlijks der vermelding 
waard geweest zonder dat wat hieronder volgt. 

De getroffen achterkamer was de slaapkamer van mevrouw 
Lore, de zuster van de vrouw des huizes. 

Die kamer is regelmatig vierkant, heeft, tegenover de deur 
die tot de binnengalerij toegang geeft, een venster met jaloe- 
zieën van buiten en glasramen van binnen. Aan de westzijde 
is een dubbele deur, die in de achtergalerij uitkomt, en aan 
de oostzijde, in den noordoostelijken hoek, een enkele houten 
Communicatiedeur tusschen deze en de voorkamer (Plaat VL, 
fi 

Mevrouw Lorris was haar kamer juist door deze deur bin- 
nengetreden, om zich te kleeden,-en tot de met een kruisje ge- 
merkte plek tusschen t ijzeren ledikant en den binnenmuur 

gekomen, toen zij op eens een vuurbol zag, die uit den deurstijl 
nabij den bovendorpel en ’t glashout naar buiten scheen te 
komen, en snel maar zichtbaar daalde. Toen mevrouw La. 
zich omkeerde om te vluchten was de bol ongeveer tot voor 
haar bovenlijf gedaald. Hij had een langwerpigen bolvorm 
met een langen doormeter van + een halven meter, want 
hij reikte van ’t hoofd tot aan ’t middel van de waarneemster ; 

die zelf deze lengte als juist aangaf. De bol was vuurrood 
met een krans van blauwe vonken of lichten. Mevrouw L. 
heeft hem niet zien uiteenspringen en ook geen slag gehoord. 
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Zij voelde op ’t kritieke oogenblik een tinteling in al haar 
vingers, en rook een duidelijke („zwavelachtige”) ozonlucht. 
Haar geheele lichaam was verdoofd en haar linkerbeen bleef 
gedurende een kwartier uurs als verlamd. Zij werd door haar 
zuster uit de voorkamer naar de binnengalerij „gesleept, 
daar de beide beenen dienst weigerden. Mevrouw Bom „voelde 
haar zwaarder worden.” Toch kwam ook mevrouw LOREIJ 
met den schrik vrij, en toen ik de patient zeer kort na ’t onge- 
val bezocht, waren alle verdoovings- en verlammingsverschijnse- 
len geweken en was de lijderes volkomen hersteld en even 

kalm als anders. 

Kan die bol een voortbrengsel van door den schrik opge- 
wekte verbeelding geweest zijn? Dus een optisch bedrog? 

Neen, meent mevrouw L. Want zij was op niets ongewoons 

hoegenaamd verdacht geweest toen de bol plotseling vóor haar 
zweefde. Toen eerst volgde de schrik. Ook hoorde zij geen 
slag en zij herhaalde den volgenden dag wat zij zich volko- 
men herinnerde goed en duidelijk gezien te hebben. 

Haar zwager, Mr. Bom, heeft wel een gewonen donderslag 
gehoord terwijl hij in zijn bureau (de noordelijke voorkamer) 
aan de schrijftafel zat te werken. De op die tafel staande 
studeerlamp was plotseling uitgedoofd, en daarom stond Mr. 
B. van zijn stoel op en ging hij naar de binnengalerij, waar 
hij eerst door de dames te weten kwam wat er gebeurd was. 

Banjoemas, 21 Mei 1894, 



NOTULEN 

VAN DE 

VERGADERINGEN 

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING 

NEDERLANDSCH-INDIË, 

gedurende het tweede halfjaar van 1894, 

Bestuursvergadering gehouden op 

12 Juli 1894. 

Aanwezig zijn de Heeren: Dr. vAN DER Stok, Voorzitter, Mr. 
Piepers, Dr. Kroos, BERMAN, ScHeFFERr, Dr. VAN BEMMELEN 
en Dr. Frcre, Secretaris. 

De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 
gekeurd en geteekend. 

L. Worden voorgelezen brieven van dankbetuiging van de 
heeren Jop. Heringa en Dr. C. Ph. SLurrEr voor hun benoeming 
respectievelijk tot eerelid en tot correspondeerend lid der 
vereeniging. 

IL. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren: Jhr. 
Roërr en E. Constant. 
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IL. Wordt voorgelezen een schrijven van den chef der 

firma Korrr & Co alhier, waarbij wordt medegedeeld dat het 

drukken van de eerste aflevering van deel LIV in Nederland 

reeds begonnen is, en krachtig zal worden voortgezet. 

IV. Wordt voorgelezen een schrijven van de firma ALBRECHT 

en Ruscur alhier betrekking hebbende op den aankoop van 

eenige deelen van het Tijdschrift der Vereeniging. 

De Voorzitter stelt voor om tot bibliothecaris te benoemen 

den Heer P. A. A. F. Eiken, militair apotheker alhier, die 

zich, volgens den Heer Heringa, hiertoe beschikbaar heeft 

gesteld. Hij stelt verder voor aan het waarnemen dezer 

functie een tijdelijke toelage te verbinden voor transportkosten 

enz. Tegelijkertijd stelt hij voor om den Heer Eijken tot lid 

der directie te benoemen. 
Conform dit voorstel wordt besloten. 
VL. De Voorzitter leest een door hem ontvangen schrijven 

voor van Prof. WicHMANN, waarin deze zijn erkentelijkheid 

betuigt voor de wijze waarop de zaak betreffende de mineralo- 

gische verzameling is geregeld (zie notulen Bestuursvergadering 

November 1893 sub II). „Na ontvangst van de verzameling zal 
„een catalogus worden vervaardigd, en een afschrift daarvan 
„aan de Kon. Nat. Vereeniging worden toegezonden zoo mogelijk 
„met aanteekening van de plaatsen waar de verschillende 
„mineralen in het Nat. Tijdschrift vermeld worden. 

„Wat nog betreft het verhandelde op de Bestuursvergadering 
„van 11 Febr. 1892 kan ter opheldering van het aldaar 
„vermelde feit nog worden medegedeeld, dat in der tijd door het 
„Bat. Genootschap van K. en W. alle haar natuurkundige 
„verzamelingen jaan de Kon. Nat. Vereeniging werden ten 
„geschenke gegeven. Hieronder was ook begrepen de verza- 
„meling van mineralen uit Australië, die Frrp. von SOMMER 
„(overleden op Timor) aan het Bat. Gen, geschonken had. 
„(Nat. Tijd. XXVIII. 1865 p. 414). Het is derhalve niet te 
„verwonderen dat ook mineralen enz, niet afkomstig uit den 
„Ind. Archipel, in het Museum van de Nat. Vereeniging 
„bewaard worden”. 
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Naar aanleiding van dit schrijven deelt de Heer vaN 
BrEMMELEN mede dat de verzameling mineralen door hem nog 
niet verzonden werd omdat er enge ans op was dat Prof. 
MOLENGRAAFF haar naar Europ Hij zal echter 
zorg dragen, dat de verzameling onverwijld ingepakt en nog 
voor zijn vertrek naar Europa verzonden zal worden. 

De President brengt den Heer VAN BEMMELEN in herinnering 
dat deze verzameling, bestemd voor een rijksinstelling, door 
tusschenkomst van den Directeur van O. B. en N. kosteloos 
kan worden verzonden. 

VII. Wordt besloten om voor het huidoblijk aan den oud- 
hoogleeraar Dr. P.J. Veru, correspondeerend Lid der Kon. Nat. 
Vereeniging, bij gelegenheid van zijn 80°" verjaardag op 2 
December a. s. aan te bieden, een geldelijke bijdrage te zenden 
en in te teekenen voor één exemplaar van het album. 

VIII. De Voorzitter leest het volgende voor uit een aan 
hem gericht schrijven van den Heer J. B. KESSLER, adminis- 
trateur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Exploitatie van Petroleum-bronnen in Ned. Indië. 

„Bij de fabricatie van licht- petroleum wordt uit de Langkat- 
„olie (ruw product) een groot percentage lichte en zware kool- 
„waterstoffen verkregen, waarvoor op het oogenblik nog geen 
„markt bestaat en waarvan hier als brandstof slechts een klein 

„gedeelte gebruikt wordt, zoodat de rest wordt verbrand. Deze 
„verbranding heeft nagenoeg den geheelen dag plaats op een 
„terrein ongeveer 1000 Meter gelegen van het centrum der 
„onderneming, die met fabrieksgebouwen, olie-reservoirs en 
„woonhuizen is bezaaid. Het te verbranden product stroomt door 

„een buis in een kuil van nagenoeg 5 Meter middellijn, van waar 
„een zware rookkolom bij windstilte opstijgt tot eene hoogte 

„van ongeveer 600 Meter, zoodat die vele mijlen ver in zee als 
„baken voor de schepen dienst doet. In de maanden April, 
„Mei en Juni komen hier steeds vele onweders voor, buien die 
„vooral in vorige jaren vreeselijk zwaar waren. Dit jaar echter 

„is dit in veel minder mate het geval geweest, en niet alleen 

„dat wij veel minder zware buien hadden, maar zeer opmerke- 
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„kelijk is daarbij het verschijnsel, dat ik heb opgemerkt n.l. dat 
„zware buien, met hevige bliksemslagen en zwaren donder uit 
„het westen of oosten naar deze onderneming komen aandrijven 
„en op korten afstand van deze plaats zich als het ware in 

„eens oplossen. Ik heb van ‘t jaar net een geval bijgewoond 
„waarbij de bui over de plaats heenging. Wel kwamen ze uit 
„het westen of het oosten aanzetten maar, zooals ik reeds zeide, 
„op korten afstand van hier kwamen ze niet verder boven ons. 
„Soms dreven de onweersbuien om deze plaats heen zonder dat 
„electrische ontladingen boven de plaats werden waargenomen. 

„Is het mogelijk dat dit een gevolg is van de zware rook- 
„kolom, of van de warme luchtstroom die zich bij de verbran- 
„ding onzer residu’s tot in de wolken verheft? Ik zou dit 
„gaarne weten, want ik zou gaarne de oorzaak willen kennen 
„van een verschijnsel waarin ik mij, zooals U begrijpen kunt, 
„ten zeerste verheug. Ik kan hier nog bijvoegen dat bij de 
„meeste ondernemingen het tijdsverschil tusschen waarneming 
„van licht en donder niet meer dan 10 seconden bedraagt.” 

Het antwoord op dit schrijven luidde dat in overeenstemming 
met de bekende werking van vlammen en spitsen, zulk een groote 
rook- en vuurkolom wel degelijk een ontladende werking op nabij- 
zijnde met electriciteit geladen wolken kan uitoefenen en dus 
als reusachtige bliksemafleider kan fungeeren. 

Wordt voorgelezen een schrijven van den Secretaris van 
de Linnean Society te Sydney, waarin wordt medegedeeld, 
dat hetgeen dat genootschap in ruil ontving van de Natuur- 
kundige Vereeniging niet in evenredigheid staat met het aan 
de Nat. Vereeniging toegezondene; dit schrijven strekt ten 
verzoeke om zooveel deelen vroeger dan deel XLIII te mogen 
ontvangen, als overeenkomt met hetgeen door de Nat. Vereeniging 
ontvangen werd van de L. Society. 

Wordt besloten aan de Linnean Society zooveel vroegere 
deelen te zenden als gemist kunnen worden. 

Komt ter tafel een schrijven van Dr. KonLBRUGGE te 
Tosari, waarbij deze den steun en de hulp inroept tot het 
verkrijgen van materiaal voor een wetenschappelijk zoölogisch 
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onderzoek. De Heer K. woont in een streek waar de zich 
steeds uitbreidende bevolking de wilde dieren bijna alle ver- 
dreven heeft, voornamelijk de zoogdieren. De zaak waarvoor 
de Heer K. de hulp der Vereeniging inroept is dat zoo hij 
een dier van een of ander eiland ter vergelijking wenscht 
te onderzoeken dikwijls juist de connectiën daar ter plaatse 
voor hem ontbreken, of eerste na eenige maanden en jaren 
verkregen worden. De relaties der Koninklijke Natuurkundige 
Vereeniging zouden haar misschien in staat stellen, om onder 
anderen de verschillende speciës van Semnopithecus te verkrijgen 
die in dezen Archipel leven, waarvan de Heer K. zich voor- 
stelt een monographie te schrijven in aansluiting aan een reeds 
door hem gepubliceerde monographie der Hylobatiden, ook 
zoude hij gaarne bezitten een exemplaar van den Canis Ruti- 
lans, om met dezen te vergelijken het thans geheel uitge- 
storven ras van Canis familiaris tenggeranus, waarvan de twee 
laatst overgebleven exemplaren in zijn bezit zijn gekomen. 

e Heer Piepers zegt dat hij met den heer KoHLBRUGGE 
te Tosari over het bovenstaande heeft gesproken en van voor- 
nemen was hetzelfde verzoek in de Vergadering te brengen. 
Werd reeds in een vorig verslag van den president gesproken 

over de uitroeiing van fraaie vogelsoorten in de Molukken door 
jagers, hier doet zich hetzelfde geval voor van het uitroeien van 
de bovengenoemde Tengereesche berghonden, die door jagers 
gevangen worden om te Soerabaija te worden verkocht, waar 

zij spoedig sterven, daar zij niet bestand zijn tegen het strand- 
limaat. Van heel deze fraaie soort waren nog slechts twee 

exemplaren over, die van den Heer KorLBruaGr. Ook deze zijn 

thans gestorven. Wel zijn daar ter plaatse nog aanwezig bastaard- 

soorten, die door kruising de eigenschappen van genoemden 

Tengereeschen berghond in meerder of minder mate bezitten, 

en de Heer Prrpers heeft dan ook den raad gegeven om door 

zorgvuldig geregelde paring, het oude ras als het ware wederom 

te voorschijn te roepen. 
Wordt besloten om den Heer K. zooveel mogelijk in dezen 

te steunen en te schrijven aan den Resident van Wenadoen den 
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Gouverneur van Celebes, om de bovengenoemde aapsoorten aan 

den Heer K. te doen toekomen, en eveneens te schrijven aan 

verschillende planters in de Preanger om een exemplaar van den 

Canis Rutilans, in het Soendaneesch adjak genaamd, te ver- 

krijgen. 
XII. De Heer Mr. Prepers deelt mede dat hij den 

Zen Augustus naar Ewropa denkt te vertrekken, en waar- 

schijnlijk heden voor de laatste maal de Bestuursvergadering 

bijwoont. Hij neemt afscheid van de Vereeniging, aan welke 

hij bij voortduring het beste toewenscht, en stelt nog een 

bijdrage voor het Tijdschrift als vervolg van zijn verhandeling 

over den trek der vlinders in het vooruitzicht. 
De Voorzitter hierop het woord nemende, zegt dat de verga- 

dering den Heer Piepers, sinds 1866 lid der Vereeniging en 

sinds 1880 lid der Directie, zeker met leedwezen zal zien 

vertrekken. Hij wijst er op hoe de heer Piepers, onder 

geheel andere omstandigheden als de meeste rustende O. L. 

ambtenaren, met nog een groote wetenschappelijke taak in 

het vooruitzicht, naar het vaderland terugkeert. Hij wenscht 
den heer Piepers toe dat hij nog lange jaren voor zich zelf en 
voor de wetenschap werkzaam zal mogen zijn, terwijl hij de 
hoop uitspreekt dat de Vereeniging, als de gelegenheid zich 
daartoe aanbiedt, den band met het vertrekkende Bestuurslid 
wederom vaster zal kunnen aantrekken. 

Bestuursvergadering gehouden op 

9 Augustus 1894. 

Tegenwoordig zijn de Heeren: Dr. vAN per Stok, Voorzitter, 
Porar, EikeN, BERMAN, Dr. VAN BEMMELEN en Dr. FIGEE, 
Secretaris. 

De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 
gekeurd en geteekend. 

De Voorzitter heet den heer Eiken, die heden voor het 
eerst als Directielid zitting neemt, welkom ter vergadering 
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terwijl hij hem dank zegt voor de bereidwilligheid om zich 

met de zorg voor de Bibliotheek te belasten. 

IL. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren: W. VAN 

Gert, M. C. Portier, P. H. VAN DER KEMP, B. VAN DER MEULEN, 

A. F. A. VAN ScHERPENBERG, W. G. CROLL, HARTHOORN, 

en Mr. M. C. Prepers. 
UI. De heer vAN BEMMELEN deelt mede dat hij van den 

Gouverneur van Sumatra's Westkust heeft ontvangen een 

levend en een dood exemplaar van dem zeldzamen Kambing 

oetan (zie daarover VAN BEMMELEN „Huisdieren” IX). Het doode 

exemplaar is aan het Leidsche museum gezonden, het levende 

exemplaar is aan den Kommandant van een der booten der 

Maatschappij Nederland toevertrouwd, die op zich genomen 

heeft het dier aan het Genootschap „Natura Artis Magistra” 

te dmsterdam over te brengen. 
Wordt besloten een schrijven van dankbetuiging aan den Heer 

MicnieLsenN te richten. 

De Secretaris deelt mede dat hij ter verkrijging van 

den door den Heer KonrBruaee gewenschten „adjak” aan eenige 

planters in de Preanger heeft geschreven. Het resultaat is 

niet erg loonend. De een meldde dat deze diersoort zich reeds 

sedert jaren naar elders schijnt verplaatst te hebben, de ander 

dat het moeielijk zal zijn zelfs een dood exemplaar van dit 

dier machtig te worden, daar bij de Inlandsche bevolking het 

geloof heerscht dat het lichaam van dit dier zeer bevorderlijk 

voor den rijstbouw zou wezen, zoodat, indien al een exemplaar 

van dit dier gevangen wordt, het in stukken tegen hoogen 

prijs door den inlander wordt aangekocht. 

Bestuursvergadering gehouden op 

11 October 1894. 

Tegenwoordig zijn de Heeren: Porax, Dr. Kuoos, EIKEN, 

ERMAN en Dr. Frarg, Secretaris. 

Bij afwezigheid van den voorzitter en den onder-voorzitter 
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wordt het praesidium waargenomen door het oudste diri- 
geerend lid, den Heer B. PoLaK. 

Deze opent de vergadering onder mededeeling dat de directie- 

vergadering van September, wegens onvoldoende opkomst niet 

kon plaats hebben. 
Hierna worden de notulen der vorige (Augustus-) vergadering 

voorgelezen, goedgekeurd en geteekend. 
IL. Van de ledenlijst worden afgevoerd de heeren: Dr. C. 

Dürrine, C. J. A. Gokken, W.s’'Jacop, J. W. ALTING SIBERG, 

Dr. H. NEUBRONNER VAN DER Tuv, Jhr. Mr. H. L. WicHeRs, 
Z. E. Jhr. J. A Rörerr, terwijl tot leden worden benoemd 

de heeren: 
Mr. H. Mouxrer, leeraar Gymnasium Willem III Batavia, 
Dr. H. Harrem, tijdelijk assistent bij s’Lands Plantentuin 

te Buitenzorg, 

G. VAN DEN HOVEN vAN GENDEREN, hoofd der school met 

den Bijbel, Batavia. 
De Voorzitter deelt het overlijden mede van de corres- 

pondeerende Leden J. HyrrLte Weenen en H. von HELMHOLTZ 

te Berlijn. 
HIL Wordt voorgelezen een circulaire, meldende het over- 

lijden van Prof. D. C. CorNerrus DANIELSSEN, Directeur van 
het Museum te Bergen (Noorwegen). 

Aangenomen voor kennisgeving. 
IV. Komt ter tafel een circulaire van den Directeur van 

Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid No. 8188 d.d. 23 Augus- 
tus 1894, waarin om mededeeling wordt verzocht of de ge- 
wone gouvernements-subsidie voor het jaar 1896 al dan niet 
door de Vereeniging zal kunnen worden ontbeerd. 

De Secretaris deelt mede dat in antwoord hierop bereids is 

verzocht geworden om deze “subsidie ook voor het jaar 1896 
wederom op de begrooting te willen brengen. 

V. Wordt voorgelezen een missive van den Gouvernements 
Secretaris No. 2194 d.d. Buitenzorg 27 Augustus 1894 waar- 
bij worden aangeboden drie van den Consul-Generaal der 
Nederlanden te Valparaiso ontvangen afleveringen van de Anales 
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del Museo Nacional de Chile, primera Seccion, Zoologia, bene- 
vens een mede van dien Consul-Generaal ontvangen boekje, 
getiteld „Un nuevo Marsupial Chileno’” door P. Pret. 

Worden voorgelezen twee missiven van den Directeur der 
Burgerlijke Openbare Werken alhier, waarbij worden aange- 
boden, ten behoeve der bibliotbeek der Vereeniging: 

een exemplaar van het Statistiek Verslag voor Spoor en 
Tramwegen in Ned.-Indië over 1893 en een exemplaar van het 
verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Ned.-Indie 
over het jaar 1892 

Den Secretaris wordt opgedragen de ontvangst dezer beide 
verslagen onder dankbetuiging te erkennen. 

„ Wordt voorgelezen een schrijven van den Resident 
van Batavia N°, 1496/W. d.d. 30 Aug. 1894 waarin de huur 
van de lokalen aan de oostzijde van het gebouw der Ver- 
eening ten behoeve van de commissie tot gasonderzoek met 
ingang van 1 Oetober wordt opgezegd. 
Aangenomen voor kenisgeving. 
VIII. Wordt voorgelezen een circulaire van de Physikali- 

sche Gesellschaft te Berlijn, waarin wordt medegedeeld dat 
om redenen van finantiëelen aard en wegens den aanmerkelijk toe- 
genomen omvang van het door genoemd gezelschap uitgegeven 
tijdschrift „die Fortschritte der Physik” het niet langer moge- 
lijk is om dit tijdschrift verder in ruil toe te zenden. 

In plaats daarvan is het Gezelschap bereid om de „Verhand- 
lungen der Physikalischen Gesellschaft” in ruil tegen het Na- 
tuurkundig Tijdschrift toe te zenden. 

Wordt besloten aan het Bestuur van genoemd gezelschap 
mede te deelen dat door de Natuurkundige Vereeniging hier- 
mede genoegen wordt genomen, en voortaan hek Tijdschrift 
zal worden toegezonden. 

„ Worden voorgelezen twee brieven van het Lid Dr. L. 
Martin, te Bindjei, waarbij deze voor het Tijdschrift aanbiedt 
een vervolg op zijn „Neue Lepidopteren aus Sumatra” en 
een Lijst van de in Deli voorkomende Rhopalocera-soorten. 

De Secretaris deelt mede reeds geantwoord te hebben dat 
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beide bijdragen gaarne in het tijdschrift zullen worden opge- 

nomen. 
De Heer Kroos, biedt namens zijn broeder het corres- 

pondeerend lid Prof. Dr. J. H. Kroos te Brunswijk ten ge- 

schenke aan: een exemplaar van diens „Beiträge zur Geologie 

und Paläontologie des Herzogthums Braunschweig” etc. 1es Heft. 

De Heer Kroos neemt op zich aan zijn broeder den dank der 

vergadering te betuigen. 
XI. Komt ter tafel een schrijven van den Chef van den 

Topographischen Dienst, waarbij wordt aangeboden een afschrift 

eener nota van den kapitein van den generalen staf J. J. A. 

Murrer, thans chef der triangulatie-brigade, betreffende de 

verplaatsing van eenige triangulatie-pilaren in de residentie 

Tapanolie, ten gevolge van de aardbeving van 17 Mei 1892. 

De Secretaris zegt dat de Heer FENNEMA, mijningenieur, naar 

aanleiding van deze nota in de volgende vergadering eenige 

opmerkingen wenschte te maken. Op voorstel van den Presi- 

dent wordt besloten den heer BosBoom, Chef van den Topogra- 

phischen Dienst uit te noodigen de volgende vergadering te willen 

bij wonen. 
Verder wordt besloten de nota van den kapitein MULLER 

in haar geheel als aanhangsel der notulen in het Tijdschrift 
op te nemen. 

XII. Komt ter tafel een schrijven van den Heer Dr. J. W. H. 
KounrBRuGGE te Tosari, waarbij deze verzoekt om hulp tot 
verkrijging van exemplaren van Semnopithecus mitratus: 

en gewonen Semnopithecus van West-Java, Semnopithecus 
ferruginus der Pad. Bovenlanden, Semnopitheceus pruinosus 
der omstreken van Padang, Semnopithecus nasica, den wel- 
bekenden neusaap van Pontianak en nrden en van 
Semnopithecus obscurus van Banka. 

Wordt besloten zich te wenden tot de Residenten der ver- 
schillende gewesten (behalve voor West-Java) met verzoek om 
zoo mogelijk aan het verlangen van den Heer KoHLBRUGGE te 

willen voldoen. 
X Wordt voorgelezen een schrijven van den Heer W. 
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CornerIs, Luitenant ter zee 2° klasse d.d. Atjeh 11 Augustus 
luidende als volgt: 

Op den 31er Juli des namiddags te 48/, uur ter reede Edi 
liggende, werd door mij het volgende waargenomen. 

Terwijl de zon een hoogte had van ongeveer 23°, was er 
ongeveer 46!/,° hooger een soort regenboog, die oogenschijn- 
lijk het zenith tot middelpunt had, en met het rood naar de 
zon was gekeerd. Midden tusschen dezen boog en de zon was 
nog een tweede soortgelijke doch lichtzwakkere en kleinere 
boog te zien. De uitgestrektheid van den bovensten boog zal 
niet veel meer dan ongeveer 5° bedragen hebben, te klein om 
daaruit met nauwkeurigheid de plaats van het middelpunt en 
de grootte van den straal af te leiden. «Van bijzonnen en 
dergelijke was niets te bespeuren. 

Bewolking: gering, ter plaatse der bogen nagenoeg geheel helder. 
Wind: flauwe zeebries. 
XIV. De Voorzitter deelt mede dat de heer VORDERMAN 

genegen is zijn pharmocologische verzameling in bruikleen aan 
de Nat. Vereeniging af te staan. 

Wordt besloten deze te plaatsen in de kamer tot nu toe 
gebezigd voor het gasonderzoek. 

NOTA BETREFFENDE DE VERPLAATSING VAN EENIGE TRIAN- 

GULATIE PILAREN IN DE RESIDENTIE TAPANOELI TEN 

GEVOLGE VAN DE AARDBEVING VAN 17 MEI 1892, 

(Met een, schetskaart en drie figuren.) 

De aardbeving van 17 Mei 1892, die in de Noordelijke helft 

van Sumatra allerwege werd gevoeld, doch het meest de land- 

streken teisterde gelegen tusschen den Dolok Loeboek Raja 

en den Goenoeng. Talamau (Ophir), veroorzaakte in het gebergte 

op vele plaatsen belangrijke aardstortingen. In hooge mate was 

dit het geval nabij den top en langs de hellingen van den Sori 
Marapi, (zie de schetskaart, Plaat VII) een 2145 M. hoogen vul- 

kaan (de hoogte van 1788 M., opgegeven op de kaart der Batah- 
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landen en van het Eiland Nijas van den Kapitein van den 
Generalen Staf HAVER DROEZE is onjuist; op de kaart FENNEMA, 

jaarboek Mijnwezen 1887 wetensch. gedeelte, staat reeds 2080 

Meter), gelegen in de onderafdeeling Groot Mandailing en Ba- 
tang Natar der residentie Tapanoeli, aan welks voet de hoeta 

(kampoeng) Si Banggor geheel werd verwoest, zoodat het was 

te vreezen, dat de triangulatie-pilaar, op het hoogste punt van 
den kraterwand opgericht, zou zijn verdwenen. Bij onderzoek 

bleek dit evenwel niet het geval te zijn, maar een afstorting 

naar de binnenzijde van den krater reikte tot zeer dicht bij 
den voet van den pilaar, en er vertoonde zich daar een diepe 
scheur, zoodat men kon verwachten, dat de pilaar, die overi- 
gens nog zuiver te lood stond, te eeniger tijd in de diepte zou 
neerstorten. Daarom werd in de maand Juli ’92 op ongeveer 

drie meter van den ouden pilaar — meer liet de smalle rug 
niet toe — een nieuwe opgericht, welks bovenvlak gelijk kwam 

met dat van den eersten. Beide pilaren zijn, evenals op de 
overige punten der eerste en tweede orde, 1.50 M. hoog bo- 
ven het maaiveld en 0.50 M. in het vierkant, gegoten van 
beton op een stevige fundeering, en op het bovenvlak voorzien 
van een vierkante ijzeren dook met ingevijld kruis tot centree- 
ring van het instrument en bevestiging van den heliotroop. 

De elementen voor de carteering werden nauwkeurig bepaald, 
ten einde de reeds op verschillende stations uitgevoerde me- 
tingen, betrekking hebbende op den ouden pilaar, tot den nieu- 
wen te kunnen herleiden. 

In de maand Augustus werden de hoekmetingen op het sta- 
tion Sorik Marapi uitgevoerd, waarbij het instrument op den 
nieuwen pilaar was opgesteld. 

Het punt Sorik Marapi S 59, zou gezamenlijk met de pun- 
ten Sopo Oentjim S 63 en Tor Si Hite S 80 worden vast- 

gelegd aan de punten der eerste orde Dolok Toedjoe P 37, 
G. Malintang P 51 en Dolok Maleja P 51(zie figuur1). De 
hiervoor noodige metingen op de stations G. Malintang, D. Toe- 

djoe, D. Maleja en T. Si Hite, waren reeds vóór de aardbe- 
ving uitgevoerd. 
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Na herleiding tot den nieuwen pilaar op den Sorik Marapi 
gaven echter de vóór de aardbeving verkregen hoeken op de 
stations buiten den Sorik Marapi, met de resultaten der hoek- 
metingen op dit laatste station, ná de aardbeving uitgevoerd, 
zulke groote sluitingsfouten der driehoeken, dat deze onmoge- 
lijk aan de toevallige fouten der metingen konden worden toe- 
geschreven. 

Al spoedig rees het vermoeden, dat de oude pilaar op den 
Sorik Marapi ten gevolge van de aardbeving een verschuiving 
zou hebben ondergaan. Op de stations D. Toedjoe, D. Maleja 
en Tor Si Hite werden daarom voor de tweede maal metingen 
uitgevoerd, door welke dat vermoeden geheel werd bevestigd, 
terwijl tevens bleek, dat ook de pilaar op G. Malintang van plaats 
moest zijn veranderd; voor de vastlegging der punten Sorik 
Marapi, Tor Si Hite en Sopo Oentjim werd daarom in plaats 
van den G. Malintang de Dolok Si Dohar Dohar in het net 
opgenomen (zie figuur 2). 

De vóór de aardbeving uitgevoerde metingen waren reeds 
voldoende voor de vastlegging der drie punten van de tweede 
orde; voor de vereffening werd daarbij de methode der indi- 
recte waarnemingen toegepast, waarbij de coördinaten der pun- 
ten dadelijk worden verkregen. De coördinaten hebben be- 
trekking op de conforme kegelvormige projectie; de midden- 
assen zijn gelegen op 0°50’ NB. en op 0°50’ W.L. van den 

Meridiaan gaande over het westelijk uiteinde der basis nabij 

Padang, welke als uitgang voor het tellen der lengten is aan- 

genomen. De gemeten hoeken werden vóór de uitvoering der 
vereffening dòor het aanbrengen van kleine reducties tot het 

platte vlak herleid. 
Voor de coördinaten werden de volgende waarden in Me- 

ters verkregen : 
Sorik Marapi S 59 (oude pilaar): 

T == 316,47; y — — 16433,38. 
Sopo Oentjim S 63: 

T = + 25812,04; y —= + 2851,91. 

Tor Si Hite S 80: 
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x= + 1159450; y = — 1295,60. 
Op volkomen dezelfde wijze werden met de ná de aardbe- 

ving verkregen resultaten de coördinaten van den nieuwen pi- 

laar op den Sorik Marapi, die van de pilaren Sopo Oentjim 

en Tor Si Hite en bovendien nog van den pilaar op den 

G. Malintang berekend. 

Daarvoor werd gevonden: 

Sorik Marapi S 59 (nieuwe pilaar): 
T == + 315,03; y —= — 16429,58. 

Sopo Oentjim S 63: 

2 == + 25812,06; y — + 2851,98. 

Tor Si Hite S 80: 
x= + 11594,83; y —= — 71296,15. 
G. Malintang P 41: 
2 == HJ 12843,54; y — — 39548,41. 
De uit de elementen der centreering afgeleide reductiën 

voor de berekening der coördinaten van den ouden pilaar op 

den Dolok Sorik Marapi zijn: 

red. x= + 1.12, red. y —= — 2,61. 
De coördinaten nà de aarbeving zijn dus: 
Sorik Marapi S59 (oude pilaar): 
T=—= + 316,15, y —= — 16432,19. 
De coördinaten van den G. Malintang P 41 vóór de aard- 

beving zijn verder: 
x= 12844,56, y —= — 3954911. 
De waarden verkregen nà de aardbeving verschillen dus met 

die vóór de aardbeving verkregen de volgende bedragen: 
Sorik Marapi S 59 (oude pilaar): 
Ar == — 0,32; Ay = + 1.19. 
Sopo Oentjim S 63: 
Ar == + 0.02; Ay —= + 0.07. 
Tor Si Hite S 80: 
Ar = + 0.33; Ay = — 0.55. 

G. Malintang P 41: 
Ar == — 1.02; Ay == + 0.70. 
Deze verschillen zijn voor een deel te wijten aan de onver- 
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mijdelijke waarnemingsfouten en aan de fouten der waarden 
toegekend aan de coördinaten der vaste punten ; voor het overi- 
ge moeten zij worden toegeschreven aan een werkelijke ver- 
plaatsing der beschouwde punten. 

Wat het punt Sopo Oetjim betreft, zoo was het wel a priori 
aan te nemen, dat het kleine verschil geheel op rekening der 
eerste oorzaken kon worden gesteld, daar aan een verplaatsing 
van het punt niet behoefde te worden gedacht; maar van de 
overige punten, ook van Si Hite, was een werkelijke verplaat- 
sing zeer waarschijnlijk. 

Wanneer voor deze drie punten de verschillen uitsluitend 
aan werkelijke verschuiving worden toegeschreven, dan volgt 
voor het bedrag der verschuiving v en het Azimut A der 
richting, waarin de verschuiving zou hebben plaats gehad, geteld 
uit het Noorden, in Oostelijken zin rondgaande: 

Sorik Marapi: 
v—=1.23 M. A= 344957’, 
Tor Si Hite: 
v==0.64 M. A=—=149°2. 
G. Malintang : 
v=1.24 M. A—=304°28. 
In hoeverre deze veronderstelling vertrouwen verdient kan 

eerst blijken na berekening van de middelbare fouten der me- 

tingen en van de daaruit afgeleide grootheden. 
Daartoe is in de eerste plaats opgemaakt de middelbare fout 

der metingen op de stations, welke onafhankelijk is van de 

aansluiting op de vaste punten. Op die stations zijn verschil- 
lende instrumenten gebezigd; namelijk op de stations der eerste 

orde, vóór de aardbeving, 10-duims Universaalinstrumenten 

van Pistor en MARTINS, op het station Si Hite vóór de aard- 

beving een S-duims instrument van WEGENER, en ná de aard- 

beving op alle stations dat S-duims instrument, behalve op 

den Dolok Maleja, waar een S-duims instrument van Pistor 

en Marrins werd gebezigd. 
Met die instrumenten werden zoowel rondmetingen uitge- 

voerd als enkele hoeken gemeten, de volledige serieën en hoe- 
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ken ieder zes malen in twee kijkerstanden. Voor zoover de 
serieën onvolledig waren, werden zij vereffend volgens de be- 

naderingsmethode der Ordnance Survey. 
Uit de gemeten hoeken en volledige serieën werd voor 

de middelbare fout eener tweemaal ingestelde richting ge- 

vonden: 
10-duims UL PenM. 17.75. 
Bee pe * 3.16. 
8- WW. 2 40, 
ienat Epe voor de mf. van het gemiddelde, uit zes der- 

gelijke metingen afgeleid, respectievelijk 0’71, 1/30, 0”98. 

e waarde is ongetwijfeld te groot, daar het instru- 

ment zeer belangrijke regelmatige randverdeelingsfouten ver- 

toont, wier invloed uit het gemiddelde echter grootendeels is 

geëlimineerd. 
Alle metingen gezamenlijk beschouwende verkrijgt men voor 

de middelbare fout, van de tweemaal ingestelde richting, 2°42 

en van het gemiddelde uit zes dergelijke instellingen, welke 

grootheid door de letter 5 zal worden aangeduid: 
== 099, 

Uit de denn der zes driehoeken, + waarvan ná de 

aardbeving alle hoeken zijn gemeten, volgt verder: 
„Ot 

Bij de vereffening van het net zijn de met de verschillen- 

de instrumenten gemeten richtingen allen met hetzelfde ge- 

wicht in rekening gebracht, omdat tengevolge van de aanslui- 

ting aan de vaste punten de aan te nemen gewichten toch 

niet met de werkelijkheid zouden overeenstemmen. De ver- 

effening gaf voor de waarde van u uit de metingen vóór de 

aardbeving : 
Rm == 195, 

en uit de metingen ná de aardbeving : 
ks 170. 

Dat beide waarden grooter zijn dan die uit de metingen op 
de stations en de sluitingsfouten der driehoeken afgeleid, is het 

gevolg van den dwang, die aan de resultaten der metingen 
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door de aansluiting aan de vaste punten is moeten worden 
aangedaan. 

Dat die waarde ná de aardbeving grooter is dan daarvóór, 
kan voor een deel worden toegeschreven aan de omstandigheid, 
dat in het laatste geval ook de grootere 10- duims instrumenten 
zijn gebezigd, maar houdt zeker ook daarmede verband, dat 
voor de coördinaten der vaste punten waarden zijn gebezigd, 
afgeleid uit metingen vóór de aardbeving verricht, en dit natuur- 
verschijnsel ook eenigen invloed op de ligging van die pilaren 
kan hebben uitgeoefend. Groot kan die invloed echter niet 
zijn geweest, anders zouden veel belangrijker verschillen zijn 
gevonden. 

Voor de verdere foutenberekening is uit beide vereffeningen 
gezamenlijk een waarde van « afgeleid en verkregen: 

u==1 64, 

slechts zeer weinig minder dan de laatst gevonden waarde, 
zoodat de hiermede berekende middelbare fouten de nauw- 
keurigheid zeker niet te hoog doen aanslaan. 

Met deze waarde van u is gevonden voor de middelbare 
fouten der grootheden v en A, waardoor de verschuiving in 
grootte en richting wordt gegeven : 

Sorik Marapi: 

M=0.14; m4 == 17° 45’. 
G. Malintang : 

M,=0.34; Mm4=—= 16° 0. 
Dat de nddellere fouten der Azimuts zoo groot zijn, behoeft 

geen verwondering te baren, als men nagaat, hoe gering de 
lengte der lijnen is, waarop die Azimuts betrekking hebben, 
zoodat een kleine fout in de ligging der eindpunten reeds een 

belangrijke draaiing ten gevolge heeft. Uit de waarden van 

Me, in verband met de waarden vaa v blijkt echter onomstootelijk, 

dat men met een werkelijke verplaatsing der punten te doen 

heeft, en dat de verschillen der coördinaten slechts voor een 
klein deel aan de toevallige fouten der metingen en den dwang 



— 306 — 

bij de aansluiting kunnen worden toegeschreven. De treffende 

overeenstemming der coördinaten van Sopo Oentjim, welke twee- 

malen uit geheel onafhankelijke metingen zijn afgeleid, wijst 

ook op de nauwkeurigheid, waarmede de metingen zijn 

verricht. 
Wat de hoogteverschillen der beschouwde punten betreft, 

zoo is geene verandering kunnen worden geconstateerd. 

De vóor en nà de aardbeving op de stations Dolok Toedjoe, 

Dolok Maleja en Tor Sîì Hite gemeten zenitshoeken vertoonen 

verschillen van hoogstens 3’, en hieruit kan in verband met 

de onzekerheid der refractie geen bepaald resultaat worden 

getrokken. 

Uit de metingen op het station Dolok Maleja blijkt verder 

nog de verplaatsing van twee punten, waarvan echter het bedrag 

en de richting niet kunnen worden berekend, omdat zij vóór 

de aardbeving nog van geen ander station waren aangemeten. 

Die punten zijn Tor Si Manondong S67 en Dolok Balameja 

S71; de verandering der gemeten richtingen bedraagt: 

Tor Si Manondong + 12” 9. 
Dolok Balameja + 6”9. 
Afziende van de fouten der metingen volgt hieruit in ver- 

band met den afstand tot den Dolok Maleja, voor het eerste 
punt een verplaatsing van minstens 1.3 M; voor het tweede 

van minstens 0.9 Meter, terwijl het Azimut bij beiden moet 
zijn gelegen tusschen 260° en 80°. 

Een schematische voorstelling van de verkregen resultaten 
wordt gegeven in figuur 3 

De afstand der uiterste punten, waarvan een verplaatsing is 
geconstateerd: den G. Malintang en den Dolok Balamgja, 
bedraagt ongeveer 53 Kilometers, maar ongetwijfeld zullen 
dergelijke verplaatsingen zich nog over een grooter gebied 
hebben uitgestrekt. Door hermeting zou dit voor de zuidelijker 
gelegen punten kunnen worden onderzocht, maar het behoeft 
wel geen betoog, dat de werkzaamheden der Triangulatie Brigade 
zulks niet gedoogen, te meer, wijl de kleine veranderingens 
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welke de coördinaten der driehoekspunten kunnen hebben onder- 
gaan, voor de topographische opneming van geen belang zijn. 

Of de verkregen resultaten voor de seismologische weten- 
schap van gewicht kunnen zijn, of daaruit kan worden afgeleid 
eene verplaatsing van een deel van Sumatra dan wel een 
onregelmatige verplaatsing van een aantal punten, kan door 
den ondergeteekende niet worden beoordeeld. 

Voor zoover hem bekend, is het echter de eerste maal, dat 
door geodetische metingen dislocatie-verschijnselen op het aard- 
oppervlak zijn aangetoond. 

Wanneer verder in later tijd door hermeting verschillen 
worden gevonden, dan zullen deze zonder nader onderzoek niet 
aan mindere nauwkeurigheid der eerst uitgevoerde waarnemingen 
mogen worden toegeschreven, want het is zeer goed mogelijk, 
dat zij het gevolg zijn van eene werkelijke verplaatsing der 
driehoekspunten. 

Padang Si Dimpoean, 
den 16 April 1894. 

De Kapitein 

bij de Triangulatie Brigade, 

[wg.) MULLER. 

Bestuursvergadering gehouden op 

8 November 1894. 

Tegenwoordig zijn de Heeren: Dr. VAN DER Stok, Voorzitter, 

Porak, FENNEMA en Dr. Fier, Secretaris, terwijl ook de Heer 

Bosgoom, chef van den Topographischen dienst de vergade- 

ring bijwoont. 
De President opent de vergadering, waarna de notulen der 

vorige vergadering na lezing worden goedgekeurd en geteekend. 

Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren: M. J. 

STIBBE, S. C. vaN MUsscHENBROEK, G. W. Kiewiet DE JONGE 

en G. B. Lowe. 
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IL. Tot lid worden benoemd de Heeren : 
Dr. J. C. KonNINGSBERGER, Bot. en Zool. Doctor, Buitenzorg en 
H. D. H. BosBoom, luitenant kolonel, chef van den Topo- 

graphischen Dienst te Batavia. 
IL. Komen ter tafel twee afdrukken over wijsgeerige 

onderwerpen, door den schrijver, den Heer BorLAnp, ter rond- 
lezing toegezonden. 

Wordt voorgelezen een briefkaart van den Resident 

van Menado, inhoudende kennisgeving dat deze binnen kort 

een paar exemplaren van de door Dr. KoHLBRUGGE verlangde 

aapsoorten naar Tosari zal zenden. 
V. Wordt voorgelezen een schrijven van Prof. WICHMANN 

te Utrecht, waarin de goede ontvangst van de kisten met 

gesteenten (zie Notulen Vergadering 9 November 1893 II), 
wordt gemeld, met veel dankzegging. In den loop van het 

volgend jaar zal Prof. Wi1cHMaNN een afschrift van den te 

ontwerpen catalogus zenden, waaruit zal kunnen blijken welke 

voorwerpen van mineralogischen en geologischen aard, die in 
den loop der jaren aan de K. N. V. werden toegezonden, nog 

voorhanden, en op welke plaats zij beschreven zijn. 
. De Heer FeNNEMA krijgt hierop het woord tot het 

doen van eenige mededeelingen naar aanleiding van de nota 
van den kapitein MurLer over de verplaatsing van eenige 

triangulatie-punten in de Residentie Tapanoelie na de aard- 
beving in Mei 1892. Op verzoek van den Voorzitter, die den 

spreker dank zegt voor zijn mededeeling, verklaart de Heer 

FENNEMA zich bereid om deze mededeeling voor het Tijdschrift 

te bewerken. 

Bestuursvergadering gehouden op 

14 December 1894. 

Tegenwoordig zijn de Heeren: Dr. vaN DER Stok, Voorzitter 

Dr. Kroos, VoRDERMAN, BERMAN, en Dr. Frarr, Secretaris. 
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De Heeren PoLak en EYkKeN zonden bericht van verhindering. 

De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed- 

gekeurd en geteekend. 

IL. Tot lid wordt benoemd Z. E. de Vice-admiraal G. Kruys, 

commandant der Zeemacht in Ned.-Indië te Batavia. 

Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren: H. W. VAN 

STEEDEN en P. F., VERDUIJN LUNEL. 

IL. Worden voorgelezen circulaires van de Heeren P. VAN DER 

KrMP en Jhr. O. vaN DER Wisck, waarin mededeeling wordt 

gedaan van nederlegging en aanvaarding van het beheer van 

het Departement van Onderwijs, Heredienst en Nijverheid. 

Aangenomen voor kennisgeving. 

II. ‘Wordt voorgelezen een schrijven van den Heer NrcoLas 

A. Lrvanorr te Kasan, waarbij verzocht wordt om in het Tijd- 

schrift der Vereeniging mede te deelen dat hij vlinders en an- 

dere insecten wenscht te ruilen. 

Wordt besloten hieraan te voldoen door mededeeling van dit 

verlangen op den omslag van het Tijdschrift, en dit aan den 

Heer LrvaNorr mede te deelen: 

IV. Wordt voorgelezen een schrijven van Dr. H. F.C. TEN 

Kare te Scheveningen, waarbij deze aan de Vereeniging ten 

geschenke aanbiedt een exemplaar van diens „Verslag eener 

Reis in de Timor-groep en Polynesië.” 

Wordt besloten de ontvangst van dit werk onder dankbe- 

tuiging te erkennen. 

Wordt voorgelezen een schrijven van den Heer F'. H.R. 

NEUMANN, Assistent-Resident van Painan, inhoudende de mede- 

deeling, dat aan de Vereeniging is verzonden een dicht gesoldeerd 

petroleumblik inhoudende twee tjingkas, ten behoeve van het 

onderzoek van Dr. KOHLBRUGGE. 

Wordt besloten den Heer NEUMANN hiervoor den dank van 

het Bestuur te betuigen. 

VL Wordt voorgelezen een schrijven van den Heer C. J. 

JeruesMa, Resident van Menado, waarin deze mededeelt dat 

aan den Heer Dr. KonrBruaar werden verzonden twee exem- 

plaren van den kuifbaviaan (Cynopithecus niger). 
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Wordt besloten den Heer JELLESMA eveneens dank te be- 

tuigen voor de genomen moeite. 
De Voorzitter deelt naar aanleiding van het bovenstaande 

mede, dat ook de Heer Tromp, resident van Z. 0. afd. v. 

Borneo, een exemplaar van den door den Heer KOHLBRUGGE ver- 

langden neusaap zal zien te krijgen. 

Wordt overgegaan tot de keuze van een nieuw Bestuur 

voor het jaar 1895. De uitslag is dat de fungeerende Bestuurs 

leden worden herkozen. De ter vergadering aanwezigen nemen 

hun herbenoeming aan, terwijl aan de afwezige Bestuursleden 

van hun herkiezing zal worden kennis gegeven. 



VOORSCHRIFTEN VAN OLIVER J. LODGE 

BETREFFENDE HET STELLEN VAN 

BLIKSEMAFLEIDERS. 

Naar aanleiding van de opmerking van den Heer GRONEMAN, 
in zijn stuk: Twee merkwaardige bliksems, over de beveiliging 
door bliksemafleiders, op blz. 280 van dit deel van het Nat. 
Tijdschr, is het wellicht niet van belang ontbloot, de stellingen 
mede te deelen, die Ourver Lopee in het XVIIIe hoofdstuk 
van zijn werk over bliksemafleiders ten beste geeft (1). 

Ofschoon deze beroemde Natuurkundige zelf zijne uitspraken 
in het algemeen niet als onfeilbaar wil beschouwd hebben, zoo 
zijn zij toch in elk geval de resultaten van eene studie over 
het moeielijke onderwerp, zoo veelomvattend en degelijk, als 
waarschijnlijk nooit te voren is ondernomen. Zijne practische 
wenken zijn ongetwijfeld van hooge waarde voor ieder, die een 
gebouw zoo goed mogelijk tegen het inslaan van den bliksem 
wil beveiligd hebben. 

De bedoelde stellingen zijn de volgende. 

1. Alle deelen van een bliksemafleider, van de bovenste 
punt af tot de grondplaat, moeten van ’t zelfde metaal gemaakt 
worden, ten einde voltasche werkingen te voorkomen. 

2. Lasschen moet men zooveel mogelijk vermijden, en ze 
moeten in elk geval solide gemaakt worden. Het metaal moet 
ruimte hebben voor uitzetting en inkrimping. 

3. Kleine bochten, hoeken, krommingen en kronkelingen 
moeten zooveel mogelijk vermeden worden. 

(fl) Lightning Conductors and lightning Guards, bij Ourver J. Loner, 
Professor of physies in University College, Liverpool. — London, 
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4, Het gebruik van koper voor afleiders is een noodelooze 

weelde. 

5. IJzer is boven elk ander metaal te verkiezen. 

6. De vorm der dwarsdoorsnede is van weinig belang. Platte 

stangen hebben iets voor boven ronde, doch niet genoeg om 

er zich bijzondere moeite voor te geven. 

7. De mogelijkheid van verbranding door een krachtigen 

straal bepaalt de minimum-afmetingen der dwarsdoorsnede. 

Meer of minder goede geleiding is in dit opzicht van onder- 

geschikt belang. 

8. Men kan niet beweren in staat te zijn, den afleider zoo 

goed te maken, dat alle andere wegen, welke de bliksem zou 

kunnen nemen, beschermd zijn. De ontlading zal zich over 

alle beschikbare wegen verdeelen, ook zelfs over sommige schijn- 

baar onmogelijke. 

9. Een goede diepe aardplaat moet in ’talgemeen aange- 

bracht worden, doch niet in verbinding staan met gas- en wa- 

terpijpen. 

10. Wanneer de afleider ergens dicht bij gas- of waterpij- 
pen moet loopen, doet men goed, hem er aan te verbinden. 

11. Als er gas- of waterpijpen zijn in ’t te beschermen ge- 
bouw, dan moet de afleider onder den grond verbonden wor- 
den met de hoofdbuizen. 

12. Op alle plaatsen, waar water- en gaspijpen dichtbij elkaar 
komen of waar in ’t algemeen vertakkingen van metalen ge- 
leidingen elkander naderen, is ’t goed ze onderling te verbinden. 

13. Bij ’t opstellen van een bliksemafleider moet men de 
nabijheid van kleinere licht smeltbare gaspijpen en eigenlijk 
van alle pijpen binnenshuis vermijden. 

14, In kruitmagazijnen, enz. mogen geen gas- of waterpij- 
pen liggen, tenzij het geheele gebouw van metaal is; en in 
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dit geval moeten ze op de plaats, waar ze binnenshuis komen 

flink eraan verbonden zijn. 

15. Het is niet verstandig zeer lange puntige stangen boven 

het dak van een huis aan te brengen. 

16. Een groot aantal puntige geleiders langs den nok van 

t dak is beter dan een gering aantal. 

17. Daar elk deel van een gebouw getroffen kan wor- 

den, moet er langs elk uitstekend gedeelte ervan een stang 

loopen. 

18. Zoowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde voorwerpen kun- 

nen vonken afgeven. 

19. Men kan slechts dan van volkomen beveiliging spreken, 

wanneer het geheele gebouw tot aan den grond toe, met me- 

taalgeleidingen is omgeven. 

20. In gewone woningen is t aan te bevelen om den af- 

leider van de muren te isoleeren, teneinde de kans, dat een 

straal op metalen kachels enz. overspringt, te verminderen. 

21. In schoorsteenen is t goed isolatoren aan te brengen, 

ten einde de steenen voor schokken te vrijwaren. 

22, De goedkoopste bescherming van een gewoon huis be- 

staat in ’t aanbrengen van gegalvaniseerde ijzeren draden langs 

al de hoeken, langs alle afdaken, nokken en schoorsteenen ; 

men laat ze op verschillende plaatsen eindigen in een hoop 

cokes in den grond. Waterloopen, en andere metalen voor- 

werpen aan de buitenzijde kunnen, mits ze onderling goed zijn 

verbonden, worden benuttigd. 

23. Het is niet aan te raden, looden daken of andere groote 

geleidende oppervlakken aan een afleider te verbinden, omdat 

daardoor de gevaarlijke nabijheid van den bliksemafleider be- 
langrijk vergroot wordt, en deze allicht nabij vele voorwerpen 

gebracht wordt die anders veilig zouden zijn. 
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24, Een van de moeielijkste zaken is: te weten wat men 

wèl en wat niet moet verbinden. 

25. De oude regel: „Verbind alle metaal aan den afleider”’, 

moet aldus gewijzigd worden: „Verbind alle metalen voorwerpen 

aan elkander en aan den grond, doch niet aan den afleider. ” (?) 

26. Het kan altijd veilig geacht worden, alle voorwerpen 

afzonderlijk aan de aarde te verbinden. Dikwijls is ’t gevaarlijk 

iets aan den afleider te verbinden, b. v. het inwendige van een 

schoorsteen moet goed naar den grond zijn afgeleid, doch mag 

niet zelf als bliksemafleider dienst doen of eraan verbonden 

zijn. Met waterloopen en goten is tzelfde het geval; en wel- 

licht ook met looden daken. (?) 

27. Wanneer men door het verbinden van metalen voor-_ 

werpen een bijna gesloten geleider krijgt, dan moet men dezen 

sluiten door de einden ook onderling te verbinden. 

28. Het is goed boven hooge schoorsteenen een net of boog 
van den afleider te laten loopen, gemaakt van zwaar en duur- 

zaam metaal. 

29. Bliksematleiders moeten altijd buitenshuis worden aan- 

gebracht en goed zichtbaar zijn. 

30. Een afleider, die van ’t te beschermen gebouw afge- 

scheiden staat, is beter dan een, die er aan vast zit. 

31. Voor kruitmagazijnen, enz. is de veiligste afleiding een 

buitenste metalen kooi rondom het gebouw, met punten en 

aardplaten, en een binnenste kooi om het gebouw, slechts van 

aardplaten voorzien. 

32. Wanneer er alsdan geen gaspijpen of andere uitgestrekte 
metaalgeleidingen binnen ’t gebouw zijn, noch eenig metaal 
dicht bij een der beide kooien is te vinden, dan kan men deze 

beveiliging volkomen noemen. 

33. De binnenste kooi kan men gewoonlijk ’t best maken 

van doorloopend plaatijzer. De buitenste behoeft dan volstrekt 
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geen fijn traliewerk te zijn: met weinig meer dan een dozijn 
verticale geleiders toch kan men volstaan. 

34. De weerstand van aardplaten kan op de gewone wijze 
onderzocht worden ten einde te waken tegen onvoldoend con- 
takt ten gevolge van roesten of onhandigheden der werklieden ; 
doeh men mag er geen overdreven vertrouwen in stellen, hoe 
klein ook de weerstand blijkt te zijn. 

35. Een Wimshurst-machine en een paar Leidsche flesschen 
zijn geschikt om een afleider op groote defecten te onderzoeken. 
Dit onderzoek moet in de schemering of bij maanlicht plaats 
grijpen, zoodat men, zonder geheel in t donker te behoeven 
te werken, vonken kan zien. 

36. Telefoons leenen zich het best om electrische trillingen 
in afleiders binnenshuis te ontdekken, terwijl er ontladingen 
door plaats hebben. Doch ook vacuumbuizen, gaslekken, enz. 
kunnen ervoor dienen. 

37. Ben andere wijze van onderzoek kan geschieden met 
een geïsoleerde staaf, een inductieklos en-een vonkenontlader, 

op de manier van het toestel van Hertz voor electrische trillingen 

in t groot. Dit is wellicht het strengste onderzoek. Waar- 

schijnlijk krijgt men daarbij vonken uit alle gaspijpknieën, wa- 
terkraantjes, krammen, enz. 

1 1 a | 1 38. Telegraafbureaux en woningen, die 
geleiding electriciteit binnen krijgen, behooren een ‘afdoende 
bliksemafleiding te hebben op de plaats, waar de draden in ’t huis 
komen. 

39. Wanneer een aantal huizen voor verlichting een ge- 

zamenlijke draadgeleiding hebben, dan is *t goed, ook bij on- 
dergrondsche geleidingen, bliksemafleiders er tusschen te plaat- 

sen, evenals men vuurdeuren maakt. 

40. Een centraal verlichtingsstation, dat een lange schoor- 

steen draagt, die natuurlijk met ketels en dynamos in verband 

staat, moet door een bliksemafleider gescheiden zijn van de 
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geleidingen voor den stroom; want een klein gedeelte van een 
bliksemstraal zou, in die geleidingen komende, een aantal lam- 

pen kunnen vernielen, vooral, wanneer ze reeds met normale 

sterkte branden. 

41. Telefoontoestellen en lange, dicht langs elkander loo- 

pende draden (ook onder den grond) moeten door afleiders be- 

schermd zijn, daar anders door ’t overspringen van vonken de 

isolatie kan worden opgeheven. 
H. 0. 
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edad besluit. op de Bestuursvergadering van 14 Dé 
cember 1894 (Notulen, blz. 309, III) wordt hierbij aan, de 

„leden der Kon. Nat. Ver. modteeldag gedaan voor het ‘vol- 
„gende schrijven van den: Heer Nicouas A. Lrvanorr te Kazan. 

Min le Secrétaire! 

Ayez la bonté, S'il y a possibiliet, bide, dans les sitios 
de votre Société, que j'aimerais beaucoup échanger lesjpapillons 

et les autres insectes de la Russie orientale contre -ceur 
_ d'autres pays. 
LR Mon adresse: Rosse, KAZAN, GYMN ASE (Tuteirran” 

En Deed cela, vóus m'obligeriez nne 

Folds ij, 

Nicoras. A. LIVANOFF. 

Kazan, 18 5 94, 

_ 
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER AVIFAUNA 
VAN HET EILAND NOORDWACHTER 

JAVA ZEE) 

DOOR 

A. G. VORDERMAN, 

Correspondent der Kon. Akademie van Wetenschappen. 

In het jaar 1889 had mijn jager de gelegenheid de maand 
October door te brengen op het eiland Noordwachter, en daar 
een kleine verzameling vogels bijeen te brengen, waarvan de 
opsomming hieronder volgt. 

Noordwachter is een klein koraaleiland gelegen in de Java- 
ee, ongeveer. 50 zeemijlen benoorden de reede van Batavia 

op 5° 12’ 17” Zuiderbreedte en 106° 27’ 33” Oosterlengte. 
Ongeveer op het midden van het eilandje verheft zieh een 

kustlicht der 2% orde, de „Houtmanstoren”, van iĳzer opge- 
bouwd en geheel opengewerkt waarnaast de steenen licht- 
wachterswoning. 

Van de oorspronkelijke vegetatie is nog weinig overgebleven, 

dewijl een deel van het eiland ontgonnen is ten gerieve van 
het personeel der kustverlichting dat, elkander om de maand 
afwisselende, op het eiland vertoeft en er aanplantingen van 

pisangs, papaja’s benevens andere vruchtboomen en van eenige 
klapperboomen heeft aangelegd. 

Desniettemin heeft een groot deel der oorspronkelijk het 
eiland bewonende zeevogels hun rustoord niet verlaten en 
treft men er in het kleine deel der wildhout vegetatie nog 
honderden fregatvogels aan die daar den nacht ele 
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benevens eenige paren zeearenden die er voortplanten en een 

kleine kolonie witte reigers. 

Behalve tijdelijk door eenige trekvogels bewoond, die op 

hun grooten trek van de Noordelijke streken van Oost-Azië 

naar Java het eilandje soms aandoen, zijn de meeste vogels 

immigranten van uit Java via de Putondrilanidh: 

De aangebrachte vogelecollectie bestond uit 24 soorten. Van 

vier hunner die nog niet door mij beschreven zijn, volgt de 

beschrijving hieronder. 

1. FALCO COMMUNIS Go. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Deel XLIV pag. 208 sub: 

Bataviasche vogels VI. 

2. HALIAËTUS LEUCOGASTER Gu. 

Idem Dl. XLII. pag. 34 sub: Bataviasche vogels IÌ. 

Deze zeearenden voeden zich op het eiland voornamelijk 

met zeeslangen. 
Herhaaldelijk ziet men de oude vogels met een zeeslang 

in den bek naar hun nest vliegen om den jongen voedsel te 

brengen. 

3. MICRONISUS SOLOËNSIS Horsr. 

Idem Dl. LL. pag. 205 sub: Lampong-vogels. 

4, STRIX JAVANICA Ga. 

Idem Dl. XLII. pag. 194 sub: Bataviasche vogels 1IL, onder 
den synoniem Strix flammea scurra. 

5. CUCULUS MICROPTERUS Buyrn. 

De diagnose van dezen koekoek heb ik te danken aan de 
welwillendheid van het deskundig personeel bij ’s Rijks Museum 

voor Natuurhistorie te Leiden. 
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Beschrijving. — Bovendeelen vaalbistre gekleurd; enkele 

vedertjes van den kop eindigen in wit, de meeste echter in 

helder rosbruin. Zijden van het gelaat en van den hals bistre, 

wit en ros gevlekt. Vederen van mantel en rug met rosse 

dwarsbandjes op bistre grondkleur. Soms in wit eindigend. 

Kin, keel en krop rosachtig bewasschen met donkerbistre 

dwarsbandjes. Borst, buik en flanken wit, dat met een isabella 

tint is bedeeld en afgebroken is door donkerbistre dwars- 

banden, die vrij breed zijn. Onderste staartdekvederen vuilwit, 

op wijd uiteenstaanden afstand van donkerbistre dwarsbanden 

voorzien. 

Slagpennen der 1° en 2e orde sepia met lichte rosachtige 

terminaalzoomen. Evenzoo de alula. De binnenvlaggen dezer 

pennen van witte dwarsbanden voorzien, die bijna tot aan de 

schaft reiken en aan het basaalgedeelte of bij de meest binnen- 

waarts ingeplante der 2% orde naar het rosachtige overhellen. 

Basis van de tertiaria wit. Deze vederen hebben overigens 

meer een vale bistre grondkleur en vertoonen rosse dwars- 

vlekken ook op de buitenvlaggen. 

De verlengde schoudervederen en de meest binnen waarts 

voorkomende tertiaria eindigen in breede witte zoomen. Bui- 

tenste vleugeldekvederen bistre met rosachtige (hier en daar 

witte) uiteinden en rosachtige onvolkomen dwarsbandjes. Bin- 

nenste vleugeldekvederen wit, isabella getint, en donkerbistre 

smalle dwarsbandjes. 

Middelste staartpennen licht-Van-Dijck-bruin met rosse drie- 

hoekige randvlekken en overeenkomstige kleine witte schaft- 

vlekken. De andere staartpennen op de buitenvlag Van-Dijck- 

bruin en als het middelste paar geteekend, doch op de bin- 

nenvlag donkerbistre met witte dwarsbanden, die soms tot over 

de schaft reiken en hier en daar rosachtig bewasschen zijn. 

Alle staartpennen bezitten een breeden zwartbruinen ter- 

minaalband met witten top. 

Deze beschrijving en de hierond 

genomen naar een jong individu, 

geschoten en geprepareerd werd. 

er volgende afmetingen zijn 

dat op 30 October 1889 
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6. EUDYNAMIS HONORATA L. 

Ik heb hier de aanwijzing gevolgd van SmreLuev, die in den 

catalogus van de vogels van het Britsch Museum (Deel XIX) 

de eigenlijke E. orientalis L. van bovengenoemde soort scheidt, 

terwijl ScuurGrL beide soorten voor identisch hield. Hono- 

rata komt voor over heel Britsch-Indië verbreid. Siam, Cochin- 

China, Zuid-China, Ceylon, de Andaman-eilanden, Cocos-eilan- 

den, Malakka, de groote Soenda-eilanden (behalve Celebes) en 

de kleine tot en met Flores, terwijl orientalis meer een Mo- 

lukken- vorm blijkt te zijn, die ook door Warracr op Lombok 

is aangetroffen. 

Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 205 als Eudy- 

namis orientalis Ls. sub. Bataviasche vogels III. 

7. SAUROPATIS CHLORIS Bopp. 

Idem Dl. XLII pag. 45 als Dacelo chloris scuze. sub: 

Bataviasche vogels II. 

8. EURYSTOMUS ORIENTALIS L. 

Idem Dl. XLV pag. 87 sub: Salak-vogels. 

9. LANIUS LUCIONENSIS L. 

Idem DI. LI pag. 228 sub: Lampong-vogels. 

Volgens Bürrikorer onderscheidt zich L, isabellinus door 
zijn wit voorhoofd en het ontbreken van den witten spiegel 
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op den vleugel. Isabellinus heeft den staart korter dan den 
vleugel. Bij lucionensis is dit omgekeerd; ook heeft deze 
laatste soms veel kortere buitenste staartpennen, terwijl deze 
bij isabellinus slechts weinig korter zijn dan de middelste. 

10. ANTHOTHREPTES MALACCENSIS Soor. 

Idem Dl. XLI pag. 61 als Anthreptes lepida Trmm. sub: 
Bataviasche vogels IL. 

1. ZOSTEROPS FLAVA Horsr. 

Idem Dl. XLII pag. 215 sub: Bataviasche vogels HI. 

12. PLOCEUS MANYAR Horsr. 

Idem Dl. XLIIT pag. 84 sub: Bataviasche vogels II als 
Ploceus baya Buren. 

13. MUNIA ORYZIVORA L. 

Idem Dl. XLIV pag. 222 sub: Bafaviasche vogels VI als 
Padda oryzivora 1. 

14. MUNIA NISORIA Trum, 

Idem Dl. XLIV pag. 224 sub: Bataviasche vogels VI als 
Lonchura undulata Moi. 

15. UROLONCHA LEUCOGASTROIDES Horsr & Moore, 

Idem DI. XLIII pag. 105 sub: Bataviasche vogels IV als 
Trichogrammoptila leucogastroïdes Moor. 

16. EXCALFACTORIA CHINENSIS L. 

Idem Dl. XLI pag. 209 sub: Bataviasche vogels 1 als 
Coturnix chinensis. 

17. GLAREOLA ORIENTALIS Leacn. 

Idem Dl. XLI pag. 103 sub: Bataviasche vogels IL. 
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18. TOTANUS INCANUS Vrerr. 

Bovendeelen van kop, nek en romp licht-grijsachtig bistre 

met flauwen glans. Mantelvederen met een wit stipje dat aan 

de basaalzijde door een evengroot donker vlekje begrensd 

wordt. Bovenste staartdekvederen als die der stuit maar met 

lichte terminaalzoompjes. Boven het oog een witte superci- 

liair streep, die zich op het voorhoofd met de overeenkomstige 

van de andere zijde vereenigt. Teugels donkerbistre. 

Wangen grijsachtig. Kin, keel, borst, buik en onderste staart- 

dekvederen wit. Flanken grijs, een breede dwarsband over de 

borst, die ter zijde het donkerst getint is. Slagpennen vaalzwart, 

de 1° der primaria met witte schaft. Secundaria en verlengde 

schoudervederen geleidelijk in bistre overgaande. Buitenste 

vleugeldekvederen als de romp doch met witte terminaal- 

zoompjes. Binnenste grijs. Staartpennen egaal bistregrijs. Het 

middelste paar met rudimenten van witte randvlekjes. 

Bek donkerhoornkleurig. Pooten groenachtig grijs. 

Afmetingen. 
VIOUREE SS et ere 
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19. GALLINULA PHOENICURA Teuv. 

Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië. Dl. XLII pag. 112 sub: 

Bataviasche vogels 11. | 

20. HERODIAS INTERMEDIA v. Hass. 

Idem Dl. XLI pag. 230 sub: Bataviasche vogels II 
als Ardea intermedia, 
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21. ARDEOLA SPECIOSA Horsr. 

Idem Dl. XLIV pag. 237 sub: Bataviasche vogels VI. 

22. GORSACHIUS MELANOLOPHUS Rarrr. 

Zie de studie van J. Bürrikorer in de „Notes from the 
Leiden Museum” vol. EX sub: Contribution towards the 
ornithology of Sumatra. 

Onderstaande beschrijving is naar een individu, dat de af- 
metingen der volwassenen had, maar nog van het eerste kleed 
voorzien was en dat, van Noordwachter aangebracht, eenigen 
tijd als kooivogel in mijn bezit was. 

Bovenkopvederen zwart met fijne okergele spikkels aan 
het uiteinde. Die van de kruin bovendien met witte schaft- 
vlekken, die bij den levenden vogel in het oog vallen wanneer 
hij, vertoornd zijnde, de kuif opzet. Achterhoofdsvederen zeer 
verlengd en verbreed, zwart van grondkleur met een witte 
driehoekige vlek nabij het uiteinde. Langs de zijden van het 

gelaat en den hals wisselen zwarte en isabella dwarsbanden . 
elkander op de vederen af. Kin en keel zuiver wit; in het 
midden verloopt een rij zwarte vlekken. Verlengde krop- 
vederen wit met isabella en sepia gevlekte buitenvlag of dito 
uiteinde. Flanken met vaalzwarte en witte dwarsbanden ; 
okselvederen evenzoo doch flauwer getint. Binnenste vleugeldek- 
vederen van zwarte en witte bandeletjes voorzien, de grootere 

met witte uiteinden. 
Borst-en buikvederen vaalzwart met witte dwarsbanden 

en breede okergele harige zoomen of wel het uiteinde met 
okergeel bewasschen. Achterbuiksvederen en onderste staart- 

vederen zuiver wit. 
Alle bovendeelen vaalzwart, door isabella dwarsbandeletjes 

afgebroken. Op den mantel komen 3-of 4 hoekige okergele 

vlekjes voor, terwijl de dwarsbandeletjes daar een kastanje- 

bruine kleur aannemen. Groote dekvederen van de primaria 
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zwart met witte: uiteinden. Alula vosbruin, getopt met wit, dat 

door een vaalzwarten band er van gescheiden is. Slagpennen 
vaalzwart met vosbruine uiteinden en een breeden witten ter- 
minaalzoom, die met sepia zigzag-bandjes beteekend is. Staart- 

pennen zwart. 
Bek donker-hoornkleurig met geelachtige randen. Pooten 

zwart; nagels lichtgeel. Iris zwavelgeel. 
Afmetingen. 
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Onbevederd gederte van den ahl ee tate On 
Tarsus . ' A 
Middeltoon mie pee ee en 

Achtertoon „ tene 

23. FREGATA MINOR Berss. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 125 sub: 
Batarviasche vogels U. 

„Van den kleinen fregatvogel bracht mijn jager 9 gepre- 
pareerde exemplaren mede, waarvan 5 in het kleed der vol- 

wassenen dus nagenoeg effen zwart met groenachtig blauwen 

weerschijn en in het midden der flanken een groep witte vederen. 
Drie der jongere vogels hadden als eerste kleed de borst, 

den hals, den nek en de flanken wit en de mantelvederen 

donker-vaalbruin met lichtere randen, terwijl de middelste 
buitenste vleugeldekvederen breed wit gerand waren. 

Een fregatvogel was bij de collectie, wiens kleed een over- 

gang vormde tusschen de kleedij der jongeren en die der 
ouderen. Het wit van de borst der eerstbedoelden was hier 
beperkt en gemengd met vaal-bruinachtige vederen en het 
voorste gedeelte der flanken was reeds met zwarte vederen 

bezet. De kopvederen bij dit individu hadden in plaats van 

een zwartekleur een vaal-bruinachtige op het achterhoofd met 
» roestkleurige uiteinden. 
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24. STERNA CRISTATA Srern. 

Een exemplaar van dezen stern, die algemeen in de tropische 
zeeën van deië aangetroffen wordt en ook onder den naam 
Sterna pelecanoides Kine bekend is, werd op den vuurtoren 
van Noordwachter buiten den lichtomgang des morgens vroeg 
dood gevonden, doordien de vogel in den nacht tusschen 24 en 
25 October bij druilerig weder tegen het lichttoestel was aan- 
gevlogen. De beschrijving is als volgt. : 

De achterhoofdsvederen zijn vergroot en verlengd en vormen 
mitsdien een soort kuif van zwarte kleur. Die welke op de 
kruin en om het oog voorkomen zijn klein en zwart met een 
witten randzoom, waardoor de deelen die zij bedekken zich 
als geschubt voordoen. 

Het voorhoofd, de teugels, de wangen, de nek, het voorste 
gedeelte van den mantel, de binnenste vleugeldekvederen, flan- 

ken en verder alle onderdeelen zijn zuiver wit, terwijl de 
vederen bovendien iets zijdeachtigs vertoonen. De vleugels, 
de staart, het achterdeel van den mantel, de rug en de bovenste 
staartdekvederen zijn zacht asch-grijs in verschillende nuancen. 
Enkel de twee buitenste slagpennen die door hun lengte 
uitmunten hebben de buitenvlag en een streep op de binnen- 

vlag langs de schaft zwart, terwijl hun overig gedeelte wit is 
evenals de schaft zelve. 

Ook de meest buitenwaarts ingeplante vederen der zeer ver- 
lengde alula benevens het achterste gedeelte der uiterste secun- 
daria bezitten een donkere tint, met grijsbruin overeenkomende, 

terwijl voor het overige gedeelte deze vederen wit zijn. De 
staart is scherp gevorkt; zijn beide uiterste pennen loopen 

puntig uit en de binnenvlaggen zijn, voor zooverre zij, in uit- 

gespreiden staat van den staart, niet aan het daglicht blootge- 

steld zijn, zuiver wit, doch overigens grijs. 
De bek is groenachtig geel, donker opgeloopen op den culmen 

en het achterste deel der onderkaak; terwijl de punt egaal 

licht gekleurd is. Pooten en nagels zwart. Iris donkerbruin. 

Afmetingen van het geprepareerde exemplaar. 
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Buitenste staartpennen. . . . … … … «… 0.162 M. 
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Hoogte van den bek aan dé Duale RN 
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Batavia, 2 October 1894. 



LOMBOK-VOGELS 
DOOR 

A. G. VORDERMAN, 

Correspondent der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Sedert WarLacE in 1856 eenige maanden besteedde aan 
het verzamelen van vogels op Lomboks Westkust, is het eiland, 
voor zooverre mij bekend is, nooit meer uit een ornithologisch 
oogpunt onderzocht, iets wat wel vreemd klinkt en zeker 

te bejammeren is, daar het in zoölogischen zin de meest wes- 
telijke buitenpost uitmaakt van het uitgebreide Papoeaziatische 

gebied. 
Straat Lombok maakt de scheiding uit tusschen dit gebied 

en het Malaiaziatische dat zieh oostelijk niet verder uitstrekt 
dan Kangean en Bali. 

Een blik op de zeekaart geett reeds aanwijzing, waarom 
Lombok, wat fauna betreft, meer tot Soembawa en de overige 
oostelijk gelegen eilanden moet naderen dan tot Bali en Java. 
Terwijl straat Lombok zeer breed is, 4} geogr. mijlen, bedraagt 
de breedte van straat Alas op het smalste punt tusschen Soem- 
bawa en Lombok slechts 2} geogr. mijlen. Soembawa ligt zoo 
dicht bij Lombok dat de kalongs, die te Laboean-hadji hun 
rustboomen hebben, ’savonds naar Soembawa oversteken om 
's morgens vóór zonsopgang weer over zee terug te komen. 

In straat Alas staat de grootste diepte op de zeekaart geno- 
teerd als 67 vadem, terwijl Lombok van Bali gescheiden is 

door een zeer diepe zee en Bali’s zuidwestkust door een 
onderzeesche bank aan Java verbonden is, waarop niet meer 

dan + 40 vadem water staat. Bij voldoende daling van de 
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tegenwoordige zee- oppervlakte zullen Bali met Java, en Lom- 

bok met Soembawa één land vormen; terwijl straat Lombok 

nog altijd Lombok van Bali over een uitgestrekte breedte zal 

scheiden. 

Toen mij in October 1894 vergund werd de invoering der 

vaccine onder de Sasaks van Lomboks Oostkust te leiden, daar 

de bevolking dier streek door een pokkenepidemie geteisterd 

werd, nam ik een mijner bedienden mede, die als jager en 

preparateur den natuuronderzoeker BürrikorEr in centraal 

Borneo bijgestaan had, met het doel om ‘den korten tijd van 

mijn verblijf tevens aan de wetenschap dienstbaar te maken. 

Een schitterend resultaat op ornithologisch gebied was niet wel 

te verwachten, daar de tijd beperkt was en het bereisde ge- 

deelte van het binnenland, uitgezonderd de verwoeste streek, 

overal in cultuur was gebracht; terwijl ik mijn personeel ette- 

lijke dagen moest missen door de beruchte malaria-koorts van 

Laboean-hadji, waar ik mijn kwartier had. Neemt men dit 

echter in overweging, dan mag het resultaat toch tot tevreden- 

heid stemmen, daar WarLacr in 2!/, maand tijds verblijf op 

de westkust slechts 62 vogelsoorten machtig werd (1) en ik 
in 14 dagen aan de oostkust er 51 verzamelde of waarnam. 

WaArLACE’s collectie bevatte zeldzamere soorten, als: Mega- 

podius reinwardtii, Erythromyias dumetoria, Geocichla andro- 

medae, Merops ornatus en Monachaleyon fulgidus, die in de mijne 

ontbreken, doch ik nam een 21-tal vogels waar, die niet door 

Warrace geobserveerd werden, zoodat behalve de aanwinst 

van een nieuwe subspecies, de Pelargopsis sasak, het aantal 

bekende vogelsoorten van Lombok door dit onderzoek van 62 

tot 83 gestegen is. 
Dit cijfer zal bij nadere exploitatie van het eiland nog belang- 

rijk stijgen. Noch WALLACE noch ik waren in de gelegenheid 

om de oerwouden van het noordelijk gelegen gebergte of van 
de piek, den Rendjani, te onderzoeken, en daar in de bosschen 

zullen zeker de meest interessante soorten verblijf houden. 

(1) Cisticola ruficeps en C. lineocapilla van zijn lijst maken één soort 

uit. : 
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Van de 83 hierboven bedoelde thans bekende Lombok-vogels 
‚laat ik nieronder een lijstje volgen met inachtneming van 
wijziging der namen, daar die van WALLACE gedeeltelijk 
verouderd zijn. Uit de daarachter gevoegde kolommen blijkt 
welke soorten door- hem zijn bijeengebracht en welke door mij. 

eôled 
SOORTNAMEN. EEEN: 

OEIS S 

l Astur approximans Vie. en Horsr. W 
2 _ Astur wallacei SHARPE. W 
3 _ Haliastur intermedius GURN. Vv 
4 _Milvus affinis Gourp. N 
5 _ Cerchneis moluccensis H. & J. K 
6 _ Strix flammea L. W 
1 __Cacatua parvula Bp. W  À 
8 _Centropus javanicus Dum. Wk 

9 _ Eudynamis orientalis L. W 

10 _Chalcococcyx basalis Horsr. W 
11 _Eurystomus australis Sav. W 
12 Merops philippinus L. Vv 

18 _ Merops ornatus LATH. W 

14 _ Haleyon chloris Bop. WIV 

15 Halcyon australasiae VrEiLL. W 

16 _Haleyon sanctus Vie. en H. W 

17 _Pelargopsis floresiana SHARPE. Ww 

18 _Pelargopsis sasak NOV. SUBSPEC. Vv 

19 _Monachaleyon fulgidus GouLp. W 

20 __Aleedo meninting Horsr. he 

21 Alcedo beryllina Vier. WIN 

22 Ceyx innominata SALVv. NEN 

23 _ Caprimulgus macrurus Horsr. W 

24 _ Caprimulgus affinis HARTL. Vv 

25 _Jyngipieus grandis Hare. W 

26 _ Hirundo javanica SPARR. NEE 
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28e í 
SOORTNAMEN. EEEN: 

OEISS 

27 _Hypothymis occipitalis Vre. 5 
28 _Erythromyias dumetoria WALL. NE 
29 _ Artamus leucogaster Var. WEER 
30 _ Lalage timoriensis S. Muur. Wiion 
31 _Pericoecrotus exul WarL. W 
32 _Buchanga cineracea Horsr. Wk 
33 __Chibia bimaönsis Br. Ws 
34 __Pachyecephala griseola. Bryrn. Wiid 
35 _ Lanius superciliosus Lr, Nx, 
36 _ Lanius bentet Horsr. W 
37 Parus cinereus VieiLL. W N 
38 _ Dicaeum flammeum SPaARM. x 
39 _ Dicaeum mackloti Murr. W 
40 _ Cinnyris pectoralis Horsr. WK 
41 _Zosterops intermedia War. WE 
42 _ Philemon timoriensis S. Mur. W if 
43 __Ptilotis limbata S. Mur. Ml 
44 _ Ptilotis virescens Warr. W Vv 
45 __Pyenonotus analis Horsr. WK 
46 _ Pitta concinna GouLp. W 
47 _Orthotomus sepium Horsr. Wijk 
48 _ Aecrocephalus australis GouLp. W Y 
49 _ Cisticola exilis Via. & Horsr. Wij 
50 _ Motacilla melanope Parr. Y 
51 Anthus rufulus Vremr. W 
52 _Geocichla interpres Künur. W 
53 _ Geocichla andromedae Küur. W 
54 _ Pratincola caprata L. W 
55 __Munia oryzivora L. W x 
56 __Munia nisoria Temu. 5 
57 __Munia pallida Warr. MEN 
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säled 
SOORTNAMEN. EREN: 

SES 5 
o ons 

58 __Munia quinticolor Vrrrm. W 
59 __Munia punctulata L. W 
60 _ Uroloncha leucogastroides Moorr. N 
61 _Taeniopygia insularis Warr. 5: 
62 _Calornis minor Br. Wy 
63 - Oriolus broderipi Br. MLN 
64 Corone macrorhyncha Temu. EN 
65 _ Osmotreron vernans L. Yv 
66 _ Ptilopus melanocephalus Forsr. W 
67 _Carpophaga aenea L W 
68 _Turtur tigrinus TrMM. A an 

69 _Turtur bitorquatus Tema. MN 

10 _Geopelia striata L. dn 
11 _Maecropygia emiliana Br. W 
12 _ Chalecophaps indica L. W 
13 _ Gallus bankiva Tema. W 
14 _ Gallus furcatus TrMM. W 
15 __Megapodius reinwardtii Waar. W 

16 _ Charadrius fulvus Ga. jÁ 
11 Aegialites peronii TeMM. Vv 
18 _ Tringoides hypoleucos L. N 
19 __Numenius phaeopus L. if 
80 _ Gallinula chloropus L. W 
81 _Ardeola speciosa Horsr. 2 

82 _Fregata aquila L. À 
83 Sula piscatrix L. x 

1. CERCHNEIS MOLUCCENSIS H. & J. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. LIT pag. 183 

Eén exemplaar van Pantjor en één van Mas bagé. 

Sasaksche naam: Keèlótók kèpadé. 
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2. MILVUS AFFINIS Gourp. 

Van dezen wouw, die in Swmatra, Celebes, Timor en Aus- 
tralië aangetroffen is, maar nog niet bekend was van Lombok, 
werd één exemplaar geschoten, dat in de desa Pringga baja op 

kuikens jaagde. 

Beschrijving. De lancetvormige vederen van bovenkop en 

nek zijn lichtbruin of witachtig met een zwarte schaftstreep. 

Die van de zijden van het gelaat eveneens, doch hier predo- 

mineert de witachtige kleur even als op de kin. Borst, buik 

en flanken bruin met zwarte schaftstrepen. Mantel en rug 

grauw-umberkleurig, vele vederen met rosachtige terminaal- 

zoomen doch zonder geprononceerde schaftstrepen. Groote 

buitenste vleugeldekvederen bruinzwart. Middelste en kleine 

grijsachtig en bruin met lichte uiteinden en zwarte schaftstre- 

pen. Slagpennen der 1° orde zwart met grijsachtig gemar- 

merd basaal gedeelte van de binnenvlag; de meer binnenwaarts 

ingeplante met witte terminaalzoompjes. Die der 2° orde 
bruinzwart en der 3° orde grijsachtig met witte eindzoomen. 

Bovenste staartdekvederen grauwbruin, rosachtig eindigend. 

Binnenste vleugeldekvederen zwart met rosachtige uiteinden, 
onderste staartdekvederen kastanjebruin en zwarte schaften. 

Staartpennen grijsbruin met lichte uiteinden en een 10-tal don- 
kerder dwarsbanden. Bek en pooten donkerloodkleurig, was- 

huid geel, 

Sasaksche naam: Sambor. 

Afmetingen. 
Buitenste staartpennen. . . . . 0.295 M. 

Binnenste bn ee EE 
Vleugel... penne haer eva  OAlO Ts 

Cahen. sn RR 
Tarsus. EE 
Middeltoon en awel ee MAD ” 

Achtertoon met nagel . . . . . 0.030 „ 
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3. HALIASTUR INTERMEDIUS Ga. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 36 sub: Ha- 
liaetus indus. Sonra. 

Deze welbekende Indische roofvogel werd meermalen waar- 
genomen te Laboean-hadji. 

4, CACATUA PARVULA Br. 

De uiterste grens in westelijke richting der kakatoe’s is 
Lombok. Herhaaldelijk trof ik op mijn tochten in het binnen- 
land deze vogels aan, zoowel te Pringga baja als dicht bij Kali- 
djaga en in het restant van bosch dat er is tusschen Pantjor 
en Tandjong. Zij houden zich in troepen van 8 à 10 stuks 
op en laten onder het vliegen een luid gekrijsch hooren. Op 
iemand, die dergelijke vogels voor het eerst in wilden staat 
waarneemt, maakt zulk een vlucht schreeuwende kakatoe’s een 
eigenaardigen indruk. De Sasaks uit de desa’s Soerabaja en 
Batoe kleang maken er werk van ze te vangen en daarna tot 
verkoop naar de westkust te brengen. Deze kleine Lom- 
boksche kakatoe komt ook op Soembawa, Flores en Timor voor. 

Sasaksche naam: Pékat. 

5, CENTROPUS JAVANICUS Dou. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 53 sub : Centro- 

Pus rectunguis. STRICKL. 

Eén exemplaar kreeg ik te Laboean-hadji. 

6. MEROPS PHILIPPINUS L. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 47. 

Van dezen, ook op Java algemeen voorkomenden bijeneter, 
22k 
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verkreeg ik 4 exemplaren uit de desa’s Laboean-hadji, Pring= 

ga baja en Gandor. 

Sasaksche naam: Kekirik. 

7. ALCEDO MENINTING Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 185. 

Ook op Lombok komt dit iĳsvogeltje langs waterleidingen 

voor. Er werden slechts twee exemplaren geprepareerd, één 

van Laboean-hadji en één van Pringga baja. 

Sasaksche naam: Zalsèk oerang. 

8. ALCEDO BERYLLINA Vrerr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 41. 

Slechts te Laboean-hadji werd dit fraai blauwe ijsvogeltje 

waargenomen en geschoten. 

Sasaksche naam: Talsèk djawa. 

9. PELARGOPSIS SASAK xov. suosprc. 

Deze vogel heeft veel overeenkomst met P. floresiana 
SHARPE, door dezen ornitholoog beschreven in den Catalogue 

of the birds in the British Museum, doch onderscheidt zich 

van deze ondersoort (de soort is P. gurial Prars) door het 

gemis aan groen, waarmede de kopvederen van floresiand 

sterk bewasschen zijn. Het exemplaar is van Laboean hadji. 

Beschrijving. Bovenkop, voornek, teugels en bovenste deel 

der wangen donker bruinachtig umberkleurig, dicht komende 

bij No. 11 fwligineus van SACCARDO’s Chromotaria; slechts een 

klein getal vedertjes van den achternek had een groene tint aan 

het uiteinde. Onderwangen, oorstreek en achternek intens 

kaneelkleurig even als de flanken, de binnenste vleugeldek- 
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vederen en de onderdeelen, inclusief de onderste staartdekve- 
deren; de laatste en de buikvederen iets donkerder getint. De 
hals is wit doch de uiteinden der vederen zijn licht-okergeel 
bewasschen. Mantel- en schoudervederen donker-vuilblauw- 
groen. Deze kleur gaat geleidelijk over in donkerblauw op de 
buitenste vleugeldekveder en de buitenvlaggen der slagpennen, 
die overigens zwart zijn. 

Rug helder zilverachtig lichtblauw. Bovenste staartdekvederen 
donkerblauw even als de staartpennen, waarvan de meest bui- 
tenwaarts voorkomende zwartachtige binnenvlaggen hebben. 
Bek donkerrood met zwartachtige punt. Pooten koraalrood met 
zwarte nagels, 

Sasaksche benaming: Talsòk. 

Afmetingen. 
A 
Vleugel. Eee ED 
Culmen. << Be GOS 

Lengte der hacitopeng eet NUR oe 

Breedte derzelve . . GO 5 

Hoogte van den bek aan ne Dak … OO ig 

Farwad … ek 
Middeltoon ie ee Lg 
Achtertoon met nagel. . … … « 0,017 „ 

10. HALCYON CHLORIS Bopp. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 45 sub: Dacelo 

chloris. 

Eén der ijsvogels, die op de grootste geografische verbreiding 

kan bogen. Op Lombok algemeen. Er zijn in de collectie 
twee exemplaren van Laboean-hadji en één van Gandor. 

Sasaksche naam: Talsèk, 

Il. CEYX INNOMINATA Saur. 
Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië DL, XLIII pag. 179 sub: Ceyr 

b rubra. 
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Dit roode iĳsvogeltje, dat op het bovenst vederkleed een 

lilakleurigen gloed heeft, werd geschoten in de omstreken van 

Pringga baja. 

Sasaksche naam: Talsèk oerang. 

12. CAPRIMULGUS AFFINIS Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIT pag. 54. 

Langs het zeestrand van Lomboks Oostkust is deze geiïten- 

melker niet zeldzaam. De C. macrwrus, ’'savonds aan zijn 

eigenaardige stem herkenbaar, werd nergens door mij waarge- 

nomen. 

13. HIRUNDO JAVANICA Srarra. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 209. 

De eenige zwaluw, die mijn jager machtig werd, was van 

Laboean-hadji en van bovenvermelde soort. Gierzwaluwen 

zag ik herhaaldelijk in het binnenland, doch de jacht op deze 

vlugge vogels was vruchteloos. 

Sasaksche naam: Leèlitoe. 

14. HYPOTHYMIS OCCIPITALIS Vic. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIII pag. 101 sub: 

Hypothymis azurea Bopp. 

De fraai blauw gekleurde vliegenvanger, die o. a. kenbaar 

is aan de zwarte vlek op het achterhoofd, komt nog al veel- 

vuldig in Oost-Lombok voor. Ik kreeg exemplaren van 

Pringga baja en Laboean-hadji. 

Sasaksche naam: Boeloe idoeng. 

15. ARTAMUS LEUCOGASTER Var, 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIT pag. 223. 

Twee exemplaren van Laboean-hadji. 

Sasaksche naam: Gagak sétrü. 
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16. LALAGE TIMORIENSIS S. Murs. 

Deze soort is na verwant aan L. terat van Java en voor 
het eerst op Lombok aangetroffen door WALLACE. Zij bezit 
niet zulk een breede superciliair-streep als deze, die bovendien 
kleiner is. ZL. timoriensis is bovendien aangetroffen op Timor 
en Bali. Een exemplaar gewerd mij te Pringga sela. 

Beschrijving. Bovenkop, nek en mantel glimmend zwart 
met een groenachtigen glans. Teugels en bovenwangen even- 
zoo. Een smalle witte superciliair-streep reikt tot achter het 
oog. Onderdeelen inclusief de onderste staartdekvederen wit, 

waarbij het grijs van de basis der vederen hier en daar door- 
schemert, voornamelijk op de borst. Rug aschgrijs. Bovenste 
Staartdekvederen donkergrijs met witte eindzoompjes. De 
kleine en middelste vleugeldekvederen zuiver wit; de meest 
binnenwaarts voorkomende met zwarte binnenvlag. Slagpennen 
Zwart met witte basis aan de binnenvlag; die der 2% orde 
bovendien van een witten rand voorzien aan de buitenvlag, 
welke rand bij de meest binnenwaarts voorkomende het breedst 
is. Binnenste vleugeldekvederen wit. Staartpennen zwart met 
smalle witte randzoompjes aan het middelste paar; de overige 
met een smal wit terminaalzoompje ; de twee buitenste met witte 
uiteinden. Bek en pooten zwart. 

Sasaksche naam: Etak-òtak. 

Afmetingen. 

Btaatt:  ren M 

Vleugel . … 006 , 

Olen . Uik 

Tarsus . ee A URR 

Middeltoon at out ER 
0.013 „ Achtertoon met nagel . 

17. BUCHANGA CINERACEA Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl, XLII pag. 73 sub: Dicrou- 

rus cineraceus. 
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De grijze Salagoenting werd zooveel door WALLACE als door 

mij verzameld. Te Laboean-hadji is deze vogel dagelijks te 

zien. De Sasaks verwarren hem met de Chibia bimaensis 

daar zij beiden denzelfden naam geven. De zwarte Salagoen- 

ting, Buchanga atra, zoo algemeen op Java, zag ik nergens op 

Lombok. 

18. CHIBIA BIMAËNSIS Br. 

Hoewel eenvoudig wat kleur betreft, zoo behoort deze vogel 

toch tot een der sierlijkste van Lombok en is hij er bijna even 

veelvuldig aanwezig als de koeakau. In mijne verzameling 

bevinden zich exemplaren van Laboean-hadji, Gandor, Pantjor 

en Pringga baja. De soort is op Lombok, Soembawa en Flores 

aangetroffen. 

Beschrijving. De kop en romp zijn fluweelzwart met staal- 

blauwen metaalglans, in dien verstande dat die glans zich 
voor de krop- en borstvederen beperkt tot een schaftstreep. 

Achter den kop en ter zijde van den hals, een kraag van spits 

toegepunte vederen. Bovenkops-vederen schubachtig. Die van 

het voorhoofd dofzwart, kort haarvormig en rechtsopstaand, de 
voorste verlengd en als een platten bundel naar voren gericht, 

de basis der culmen en de neusgaten bedekkende. Slag- en 
staartpennen van boven zwart met donker-groenen metaalgloed, 

van onderen zwartglanzend zonder metaalgloed. Het buiten- 

ste paar staartpennen (even als bij de overige Chibia-soorten) 

als een halve krul naar boven en buiten opgewipt. Bek en 
en pooten zwart. 

Sasaksche naam: Sörampang pontot. 

Afmetingen ° 

Buitenste staartpennen. …. . . . 0.120 M. 

Middelste eee ER 
Vleugel ven 0.153 „ 
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KAPERS 
Middeltoon met nagel . . . . . 0.022 , 
Achtertoon met nagel.. . . . . 0.020 „ 

19. PACHYCEPHALA GRISEOLA Buyrn. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIII pag. 102 sub: Hylo- 
charis philomela en Dl. LI pag. 391 sub: Hyloterpe griseola. 

Dit vogeltje kwam te Laboean-hadji en te Pringga baja voor, 
doch de Sasaks konden mij den naam niet opgeven. 

20. LANIUS SUPERCILIOSUS Larn. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIII pag. 103. 

Zoowel van Pantjor als van Mas bagé kreeg ik een exem- 
plaar van dezen fraaien klauwier. 

Sasaksche naam: Kodong dedoedoek. 

21. PARUS CINEREUS Vier. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 206. 

Deze mees is nog al algemeen op de oostkust. Ik verza- 
melde slechts één exemplaar te Laboean-hadji. 

Sasaksche naam: Kèkèdasi. 

22. DICAEUM FLAMMEUM Spar. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 214 sub : Dicaeum 

rubrocanum. 

Ook dit bastaard honigzuigertje, van Java welbekend, door- 
dien het mannetje fraai vurig rood gekleurd is, komt veelvul- 

dig te Laboean-hadji voor. 

Sasaksche naam: Ketjial abang. 



— 340 — 

23. CINNYRIS PECTORALIS Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 59. 

Een der meest over den archipel verbreide honigzuigers. 

Sasaksche naam: Ketjial gèntong. 

24. PTILOTIS LIMBATA S. Murrer. 

Van het geslacht Ptilotis van de familie der Meliphagidae 
zijn 40 soorten en nevensoorten vertegenwoordigd in het Britsch 
museum, waarvan 2 in Polynesië, 12 in Papoeuzië, 3 in de 
Timor-groep (inclusief Lombok) en 22 in Australië te huis 
behooren, terwijl ééne soort Ptilotis virescens WALL. nog nergens 
änders dan op Lombok aangetroffen werd. Het geslacht draagt 
dus overwegend een Australisch karakter. Van Ptilotis limbata 
werd ik op Lombok slechts 3 exemplaren machtig, waarvan 
twee op Laboean-hadji en één te Pantjor. 

Beschrijving. Bovendeelen umberkleurig met olijf bruine 
tint. Rug licht-oliĳfbruin. Slagpennen umberachtig bruin, 
doch, voor zooverre zij in toegevouwen staat van den vleugel 
aan het licht zijn blootgesteld, groenachtig geel met witten 
binnenrand, die onder den vleugel uitkomt. Staartpennen als 
de slagpennen doch wat lichter van kleur. Achter het oog 
een klein geel vlekje. Onder het oog komen korte zwarte 
vedertjes voor die een wit uiteinde hebben, waardoor dit plekje 
zich gestippeld voordoet. Oorbekleedsels dof-grauw. Van de 
basis der onderkaak gaat aan weerszijden een lichtgele knevel- 
streep naar achteren tot onder het oor. Kin lichtgeel. 

Hals en borst grijs, de vedertjes met lichtgele schaftvlekjes. 
Buik, flanken en onderste staartdek vederen licht-grijsachtig-geel. 
Bek en pooten zwart. 

Afmetingen: 
MARE end 
EMO 
er 
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Bursûs re re 
Middeltoon met nagel. . . . . 0.015 „ 
Achtertoon met nagel. . . . … 0.012 

25. PTILOTIS VIRESCENS War. 

Deze soort, die tot dusverre slechts op Lombok schijnt aan- 
getroffen te zijn, werd er door Warrace ontdekt en vormt een 

overgang van Ptilotis tot de geslachten Cinnyris en Arachno- 
thera. Ik verkreeg 5 exemplaren, één van Mas bagé, één van 
Pringga baja en de overige van Laboean-hadji. 

Beschrijving. Bovenste bekleedselen donker-olijfgroen even- 
als het paar middelste staartpennen. De overige staartpennen 
en het gedeelte der slagpennen, dat in toegevouwen staat van 
den vleugel bedekt is, donkerbistre. Binnenrand der slag- 

pennen zijdeachtig wit. Onderdeelen. grijs met geelgroen 
bewasschen. 

De zijden van gelaat en nek zoomede de flanken maken 
in kleur een geleideliĳken overgang tusschen die der boven- 
en der onderdeelen. Keelvedertjes harig met lichtgrijze schaft- 
streepjes. Voorhoofd- en kruinvedertjes donkerbistre met olijf- 
groene randjes en daardoor de bovenkop als geschubd. Bek en 
pooten zwart. 

Afmetingen: 
RER eN 
Vleugel. ER 
Candi en 
AREN GRT » 

Middeltoon met nagel. . . …. …. 0015 „ 

Achtertoon met nagel …. …. . … 0014 „ 

26. ZOSTEROPS INTERMEDIA Wai. 

De geographische verbreiding van dit brilvogeltje beslaat, 

voor zooverre bekend is, Ternate, Celebes en Lombok. In alle 

drie genoemde localiteiten werd het door WALLACE verzameld. 
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Het gelijkt veel op Zosterops chloris van Banda. Slechts één 

exemplaar werd ik machtig van Laboean-hadji. 

Beschrijving. Alle bovendeelen behalve het voorhoofd, dat 

even als de teugels lichtgeel is, geelgroen. Slagpennen en bui- 
tenste vleugeldekvederen lichtbistre met geelgroene buitenran- 

den ; de binnenrand der slagpennen witachtig. Binnenste vleugel- 

dekvederen wit met geel bewasschen. Ooglidvedertjes sneeuw- 

wit. Onderdeelen licht zwavelgeel. De kleur der flanken 

maakt een overgang uit tusschen die der boven- en onder- 

deelen. Staartpennen donkerbistre met fijne geelgroene buiten- 

randjes. Snavel en pooten donker-, onderkaak lichthoornkleurig. 

Sasaksche naam: Ketjial, 

Afmetingen : 

NRE ne M. 

VNG eene a 0008 
EEE ee OOM 
Tare ST RE 
Middeltoon nok hadt: eee OOR 
Achtertoon met nagel. . . . . 0.011 3 & Re % 

27, PHILEMON TIMORIENSIS Mürr. 

De soorten van het geslacht Philemon zijn ongeveer even wijd 
verbreid over Australië als over Polynesië en Papoeazië, terwijl 

enkele tot in-den T'imor- groep worden aangetroffen. Tot deze 

behoort de bovengenoemde, die ook op Lombok te huis is en 

de meest in het oogvallende vogel van dat eiland genoemd 

mag worden. Gezellig levende laat hij zijn forsch gekweel 

al ’s morgens vroeg hooren, zelfs vóór de hanen er aan denken 

te kraaien. Het geluid dat hij voortbrengt ís krachtig en 
varieert naar gelang van het uur van den dag. ’s Morgens 
vroeg vóór zonsopgang kan men er met een weinig phantasie 

„tempajang botjor’ uitmaken, ’s middags echter luidt het 
„koeakan”’. Zoo noemen de Sasaks dan, dien vogel ook waarvan 
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een drietal bij zonsondergang meer kabaal maakt dan een 
geheele troep djalaks op Java. In WarLace’s Insulinde is die 
vogel met den naam Propidorhynchus timoriensis vermeld. 
Overal op het eiland Lombok is deze vogel verspreid. Hij 
is er even gemeen als de koetilan op Java. Ik verkreeg 4 
exemplaren van Laboean-hadji, één van Pantjor één van Gan- 
dor en één van Pringga baja. 

Beschrijving. Het voorhoofd, de kruin en het achterhoofd 
zijn met puntig uitloopende vederen bedekt, die een lichtbruin 
getinte umberkleur hebben. De zijden van het gelaat en den 
achternek zijn kaal en blauwachtig donkerkleurig (neutraal-tint). 
Achter op den culmen van den stevigen gekromden bek komt 
een knobbel voor van dezelfde kleur. Alle bovendeelen, de 
vleugels en de staart donker-umberkleurig, het lichtst getint 
op de stuit. Kin, keel en borst met lancetvormige vederen 
bekleed, die witachtig zijn en een umberkleurige schaftstreep 
hebben. Buik en flanken zeer licht-umberkleurig, de vederen 
met witachtige harige uiteinden. Onderste staartdekvederen 
effen wit. Bek en pooten zwart. 

Sasaksche naam. Koeakau. 

Afmetingen : 
Shaan 
Vleugel 0.140 „ 

Culmen 0.041 „ 

Tarsus ie 0.038 „ 

Middeltoon det PR dee ek 

Achtertoon met nagel . . . - - 004 , 

28. PYCNONOTUS ANALIS Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 202 sub: ros 

analis, 

De op Java zoo veelvuldig voorkomende koetilan, Pycnonotus 

aurigaster hoort of ziet men nergens op Lombok. Daarentegen 

de na verwante P. onalis wèl. Die vogel is er even weinig schuw 
als op Jara. Ik verzamelde twee exemplaren te Pringga baja. 
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29. ORTHOTOMUS SEPIUM Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 64. 

Te Laboean-hadji werd dit en dat ook op Java 

voorkomt, gevangen. 

30. CISTICOLA EXILIS Vie. & Horsr. 

De bestaande Cisticola-soorten van elkander te onderscheiden 

is een der moeielijkste determinaties in de beschrijvende orni- 

thologie. De soort, die op Lombok voorkomt, is reeds door 

WALLACE verzameld. Mij gelukte het slechts één exemplaar 

aan te treffen in de omstreken van Laboean hadji. Het schijnt 

mij toe een wijfje in overgangswinterkleed te zijn. 

Beschrijving. Bovenkop grauwbruin. Op het achterhoofd 

zwartachtige strepen. Mantel-en bovenste vleugeldekvederen 

zwart met breede rosachtige randzoomen, rug rosachtig, bo- 

venste staartdekvederen zwart met rosachtige randen. Slag- 

pennen umberkleurig met lichtere buitenranden. Zijden van 
het gelaat en een kleine superciliair-streep rosachtig-grauw. 

Kin, keel, borst en middenbuik wit, licht met oker getint. 

Flanken en schenen rosachtig. Middelste staartpennen donker- 

grauw-bruin, de uiteinden lichter en de subterminaalband 

nauwelijks merkbaar. Overige staartpennen met donkere bui- 

tenvlag en rosachtige binnenvlag aan het basaalgedeelte 

waarbij een breede zwarte subterminaal band, en een breed 

wit uiteinde. Snavel donkerhoornkleurig, onderkaak en pooten 

lichthoornkleurig. 

Afmetingen. 

RE 
VROUROL en 
KEMRER AE 
KURS ed 
Middeltoon met nagel . . . . . 0.016 „ 

Achtertoon met nagel . . . . . 0.013 
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31. ACROCEPHALUS AUSTRALIS Gouup. 

De diagnose van de verschillende Acrocephalus-soorten is 
moeielijk en kan enkel geschieden met vergelijkend materiaal. 
De onderhavige soort is aangetroffen in Australië en Lombok. 
Op dit laatste eiland verkreeg ik slechts één exemplaar van 
Laboean-hadji. 

Beschrijving. De bovendeelen umberkleurig, het donkerst 
getint op den kop, het lichtst met okerkleurige bewassching 

op de stuit. De zijden van het gelaat zijn licht-umberkleu- 
rig als overgangskleur tusschen die van den hals, die witachtig 
is en met oker zeer flauw bewasschen. Overige onderdeelen 
witachtig van achteren met okerkleur getint, die het sterkst 
uitkomt op de flanken en de buik. Zijden van de borst meer 
umber getint, Slagpennen umber met lichte randen. Staart- 

pennen effen umberkleurig met iets donkerder dwarsbandjes. 
Mondhoek oranje. Een kleine lichte superciliairstreep. Snavel 
donkerhoornkleurig. Onderkaak lichter, basis geelachtig. Pooten 
donkergrauw. 

Afmetingen. 

taart. 0.063 M 

Vleugel . 0.072 „ 

Culmen … 0.018 „ 

ERR en 0.026 „ 

Middeltoon met nagel . bn 0.023 „ 

Achtertoon met nagel . . . . … 0.019 „ 

32. MOTACILLA MELANOPE Parr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 216 sub: 
Calobates bistrigata. 

Tijdens het stoomschip „Both”, dat mij van de Oostkust naar 

Ampenan terugbracht, langs Lombok stoomde, kwam de kwik- 
Staart, die boven genoemd is, aan boord van het schip en 
liep als een tam diertje over het halfdek vlak langs de passa- 
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giers. Niemand dacht er aan dit diertje te vangen of te ver- 
jagen. De Javaansche matrozen evenmin, doch dezen uit bij- 

geloof. Herhaaldelijk is het mij voorgekomen dat dergelijke 

kwikstaartjes, die in October op den trek zijn, zich in die maand 

op stoomschepen bevonden, die langs Java’s Noordkust stoomden. 

Zij azen aan boord op allerlei kleine insecten en ontzien 

zich niet jacht op die diertjes te maken tot zelfs onder tafel- 

tjes, die door whistspelers geoccupeerd zijn. De scheepsoffi- 

cieren, weinig onderlegd als zij gewoonlijk zijn in ornitholo- 

gische bijzonderheden, noemen die kwikstaart „Zee-zwaluw”. 

33. MUNIA ORYZIVORA L. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 222 sub: Padda 

oryzivora. 

Het gewone rijstdiefje „glatik” is ook op Lombok veelvuldig. 

34. MUNIA NISORIA Teuu. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 224 sub : Lon- 

chura undulata. 

Ook de Javaansche „pèking” is er algemeen. Ik kreeg echter 

slechts twee exemplaren uit de sawahs achter Gandor. 

Sasaksche naam: Kèdit djawa. 

35. MUNIA PALLIDA Warr. 

Het eiland Lombok herbergt een groot aantal soorten van 

vinkvogeltjes, die een plaag zijn voor den rijstbouw. Gedurende 

den korten tijd, dat ik er verzamelde, verkreeg ik niet minder 
dan 6 soorten waaronder 3, die ook op Java voorkomen, terwijl 
Warrace bovendien nog twee waarnam die ik niet zag. Van 
Munia pallida, die iets van den Javaanschen „bondol” heeft, 
kwamen 4 exemplaren in mijn bezit te Mas bagé, Pringga baja 
en Laboean-hadji. 
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Beschrijving. Rug, mantel en vleugels fuligineus umber- 
kleurig dat in den nek geleidelijk een grijsbruine tint krijgt 

en helderder wordt om geleidelijk op het voorhoofd in licht- 

grijs met flauwe wijntint te eindigen. Zijden van het gelaat 

en kin grijswit met flauwe wijnachtige tint bewasschen, gelei- 

delijk. Op zijde van den hals en den krop gaat dit in donker- 

bruingrijs over. Borst, buik en binnenste vleugeldekvederen 

licht-bruinachtig-kaneelkleurig. Onderste staartdekvederen don- 

kerbruin. Bovenste dito fraai glanzend kastanjebruin, de 

langste met lichter gekleurde uiteinden, welke kleur ook de 

middelste staartpennen hebben, die bovendien van een umber- 

kleurige schaftstreep voorzien zijn. Overige staartpennen als 

de slagpennen gekleurd. Bek loodblauw. Pooten eveneens. 

Sasaksche naam: Kedit kléang. 

Afmetingen : 
en MOM 

NGR en ee 00605 

EA 
Parus ee 

Middeltoon met nagel. …. … … « 0018 „ 

Achtertoon met nagel. …. . « …- 0015 „ 

36. UROLONCHA LEUCOGASTROIDES Moore. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 105 sub: 

Prichogrammoptila leucogastroides. 

Dit vogeltje, op Java algemeen als „priet” bekend, is ook 

op Lombok niet zeldzaam. Van Laboean-hadji bracht ik één 

exemplaar mede. 

Sasaksche naam: Kèdit kebaoer. 

37. TAENIOPYGIA INSULARIS War. 

Het geslacht T'aeniopygia is vertegenwoordigd in Australië 
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door 7. castanotis GouLp en op Timor en Flores door T. 

insularis WarL. De natuuronderzoeker Warracr beschreef 

de laatste soort het eerst naar voorwerpen op Timor, Semao 

en Flores aangetroffen. Aan de Westkust van Lombok zag 

hij het vogeltje niet, terwijl het aan de Oostkust blijkt voor 

te komen. Ik kreeg 4 exemplaren van Laboean-hadji, Gandor 

en Kali djaga. 

Beschrijving. Kop, nek, mantel en vleugels umberkleurig. 

Deze kleur gaat op de zijden van het gelaat en den hals gelei- 

delijk over in het grijs van keel en krop Ook de flanken 

hebben een grijze kleur, die echter meer naar umber overhelt. 

Aan weerszijden van de basis der onderkaak daalt een zwart 

knevelvlekje af, dat van onderen wit begrensd is. Rug en 

bovenste staartdekvederen zwart met witte spiegelvlekken of 

dwarsbanden. Onderste staartdekvederen evenals de buik en 

borst bleek isabellakleurig. Binnenste vleugeldekvederen even- 

eens. Bek oranje, pooten okergeel. 

Sasaksche naam: Pépèti. 

Afmetingen : 
OE 
Viougel. UR 
CEE 

KEE OO 
Middeltoon met nagel. Re 

Achtertoon met nagel. . …. . . 0010 „ 

38. CALORNIS MINOR Br. 

De Calornis minor van Timor, Flores en Lombok verschilt 

van de C. chalybea van Java voornamelijk door de kleinere 

afmetingen en den purperglans der hals- en borstvederen. Ik 

verkreeg slechts één mannelijk exemplaar uit de omstreken 

van Laboean-hadji. 

Beschrijving. De geheele vogel is glanzend zwart, de nek-, 
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hals- en keelvederen zijn smal en puntig en vertoonen een violet- 
kleurigen weerschijn. Op de overige deelen is die weerschijn 
blauwachtig zeegroen. De slagpennen en staartpennen zijn 
dofzwart en enkel met een glimpje van metaalglans bedeeld 
op het gedeelte dat in toegevouwen staat aan de directe werking 
van het licht is blootgesteld; hunne uiteinden zijn rosachtig 
vaal. Bek en pooten zwart. Iris helderrood. 

Sasaksche naam: Kemanoekan bira mata. 

Afmetingen : 

Staark WM 
Aleugel 
Calmen. en DD 
Earens dode ee 
Middeltoon met nagel. . . . . 0.020 „ 
Achtertoon met nagel. . . . . 0,015 „ 

39. ORIOLUS BRODERIPI Br. 

De geografische verbreiding van dezen oranjekleurigen wiele- 

waal betreft de eilanden Lombok, Soembawa en Flores. Door 
verschillende kenteekenen is deze onderscheiden van den Javaan- 
schen wielewaal, die ook op West-Madoera voorkomt. Het is 

opmerkenswaardig, dat de kleur dezer laatste soort, die helder 

citroengeel is, op Oost-Madoera en de eilanden van den Sapoe- 

di- en Kangean-Archipel overgaat in oranjegeel, dat die van 

broderipi nadert. De prachtige Lomboksche vogel werd overal 

aangetroffen, vooral in de hooge Urostigma-boomen, die gewoon- 

lijk op de pasars in de desa’s voorkomen. Ik verkreeg 6 stuks 

van Laboean-hadji, Gandor, Pantjor en Pringga baja. 

Beschrijving. De hoofdkleur van den vogel is helder-oranje, 

afgebroken door zwart. De zwarte hoefijzerband om den kop is 

200 breed, dat er slechts een klein deel van de kruin en het 

voorhoofd overblijven, die oranje gekleurd zijn. De alula is 

Zwart doch de vleugelrand oranje. Die kleur hebben gr 
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middelste en kleine vleugeldekvederen, voor zooverre zij niet 
door elkaar bedekt worden, terwijl de groote zwart zijn en 

slechts de 3 buitenste oranjegele uiteinden hebben, waardoor 

een dergelijk gekleurde spiegelvlek op den vleugel ontstaat. 

Slagpennen zwart, de 4°, 5° en 6° aan de achterste helft der 

buitenvlag ingesneden en wit aan den rand, de secundaria met 

smalle, gele randzoomen en de meest binnenwaarts voorkomende 

met breede oranjegele uiteinden, doch niet zoo breed als bij 

0. maculatus van Java. Binnenste vleugeldekvederen oranje- 

geel. Middelste staartpennen zwart met oranje punten. Bui- 

tenste geel met zwarte basis, de overige een geleidelijken over- 

gang tusschen beiden uitmakende. Pooten loodkleurig, bek 

vleeschkleurig. 

Sasaksche namen: Kemasakan poentì en Kréok. 

Afmetingen. 
BERNER ek O0 ME 

NIER eenn O6 3 

breid 
BPOUR ANR 

Middeltoon met nagel. . . . . 0.024 „ 
Achtertoon met nagel. . . . …. 0.020 „ 

40. CORONE MACRORHYNCHA Teuu. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 226 sub: Corvus 

macrorhynchus. 

Wij zagen de Javaansche raaf herhaaldelijk zoowel langs het 
zeestrand als in het binnenland. Eén exemplaar deed ik schieten 

op onzen tocht door de verwoeste desa Pringga séla waar de 

vogel te huis was en eigenaardig paste bij de verbrande huizen 

en verlaten tuinen. 

41. OSMOTRERON VERNANS L. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 89 sub : Treron 
vernans. 
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Eén exemplaar van Pantjor. 

Sasaksche naam: Poenéan. 

42. TURTUR TIGRINUS Trum. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 228. 

Een der meest bekende wilde duiven uit den Archipel. De 
Soendaneesche naam is „T'ikoekoer” naar het geluid dat zij 
maakt. 

Sasaksche naam: „Bengkoekoer”. 

43. TURTUR BITORQUATUS Trunx. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 227, 

Toen wij met de „Cycloop” ter reede Laboean-hadji ankerder, 
kwam een prauwtje langs-zij, waarin een Boegineesche knaap 
van Laboean-hadji, die deze duifsoort met 7. tigrinus en 

Geopelia striata in kooien te koop aanbood. 

44. GEOPELIA STRIATA L. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 229. 

Even als de vorige soort vrij algemeen. 

45. CHARADRIUS FULVUS Gu. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 107 sub : Pluvia- 
lis fulvus. 

Eén exemplaar van het strand nabij Laboean-hadji. 

Sasaksche naam: Ketjongtjong. 

46. AEGIALITES PERONII Texu. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. LI pag. 409. 

Eén exemplaar uit de omstreken van Laboea-hadji langs 

het strand. 
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41. TRINGOIDES HYPOLEUCOS Borí. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLI pag. 101 sub: Actitis 

hypoleucos. 

Algemeen langs het zeestrand aan de oostkust. 

Sasaksche naam: Kentjili. 

48. NUMENIUS PHAEOPUS Larn. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIII pag. 119. 

Deze krombeksoort komt in groote vluchten voor langs het 

zeestrand van de oostkust. 

Sasaksche naam: Tembioek. 

49, ARDEOLA SPECIOSA Horsr. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLIV pag. 237. 

Algemeen is deze reigersoort in de sawahs van het binnenland. 

Sasaksche naam: Tongkó. 

50. FREGATA AQUILA L. 

Zie Nat. Tijdschr. Ned. Indië Dl. XLII pag. 123. 

Een fregatvogel werd waargenomen aan de kust zeilende 

bij Bangsal-baroe. Ook bij Laboean-hadji was dit het geval 

waar hij bij stormachtig weder over het land vloog. 

51. SULA PISCATRIX L. 

Deze goort van „Jan van Gent’ wordt in den Indischen 
Archipel overal aangetroffen tot aan straat Torres. De alge- 
meene naam, dien de matrozen aan deze en andere Indische 

Sula-soorten geven, is „boebi”. In den nacht van 10 op 11 
October 1894 met de „Both” langs Bali’s noordkust stoomende, 
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werd ik gewekt door een opstootje onder de Madoereesche 
koeli’s, die naar Ampenan overgevoerd werden en op het dek 
sliepen. Een boebi, het hier te beschrijven individu, was op 
het electrische licht afgekomen en tusschen een groep slapende 
koeli’s gedwaald, waar de vogel nederstortte en een afschuwe- 
lijk gekrijsch deed hooren. De koeli’s meenden door een zee- 
duivel gewekt te zijn en eerst nadat de vogel gevangen en in 
een kooi gestopt was, werd de rust weder hersteld. Dergelijke 
boebi’s komen ook in Straat Alas voor, waarom ik den vogel 
ook tot die reken, welke in de Lomboksche wateren bekend zijn. 

Beschrijving. Deze boebi is veel kleiner dan een exemplaar 
van Sula cyanops uit de Lampongbaai, dat in mijn bezit is. 
De kop en nek zijn grijs met een bistre tint, de keelzak is 
vleeschkleurig en de naakte huid om het oog vertoont neutraal- 
tint. Onderste staartdekvederen, krop en borst witachtig. Buik 
en flanken grijs met bistre tint. Mantel, rug en vleugels donker- 
bistre, de vederen van het eerstgenoemde deel met witte harige 
uiteinden. Binnenste vleugeldekvederen bistre. De slagpennen 

der 2° orde met grijs bepoederd. Staartpennen met witte schaf- 

ten, puntig uitloopend en lichtbistre van kleur, de middelste 
met witachtige uiteinden. Bek lichtvleeschkleurig met don- 
kere punt. Pooten en zwemvliezen donkervleeschkleurig. 

Afmetingen : 

Middelste staartpennen . …. … … 0.103 M. 

Buitenste en ee 

Viedgels.… A 

Calma: eeen 
Buenen Se ee eN 

Middelstoon met nagel . …. . … 0067 „ 

Achtertoon met nagel. …. …« - « 0.028 „ 

Batavia, 18 Januari 1895. 



VERSLAG OMTRENT DE GOUVERNEMENTS KINA- 

ONDERNEMING IN DE PREANGER- 

REGENTSCHAPPEN OVER 

HET JAAR 1893 

DOOR 

P. VAN LEERSUM, 
Waarnemend Directeur der (Rouvernements Kina- onderneming. Ô 

T WEERSGESTELDHEID. 

De weersgesteldheid was in het jaar 1893 zeer abnormaal. 

Van een eigenlijken oostmoesson was dan ook evenmin als in 

1892 sprake. 
Uit het bij dit verslag gevoegd overzicht (Bijlage A) der 

regenwaarnemingen te Lembang, Tjinjiroean en Kawah-Tjiwidei 
blijkt, dat slechts de maanden Juli, Augustus, September en October 

als gewoonlijk gekenmerkt waren door minder regendagen. 

Merkwaardig is het groote verschil in aantal regendagen 

gedurende de maand December op het etablissement Luembang 

en dat te Kawah-Tjiwidei. 
Viel er toch te Lembang in slechts 17 regendagen 215 m. M. 

regen, zoo bedroeg dit te Kawah-Tjiwidei in 28 regendagen 
416 m. M. 

Stormen kwamen in het afgeloopen jaar niet voor ;evenmin 

werden nachtvorsten, die gewoonlijk gepaard gaan met felle en 

langdurige droogte, waargenomen. 

IT VERMENIGVULDIGING. 

Met ult’. December 1893 (Bijl. B) bedroeg het aantal in 
den vollen grond staande planten 2.904.800, zoodat deze in den 

loop van het jaar met 78.900 zijn toegenomen. 
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Deze vermeerdering is grootendeels toe te schrijven aan de 

beplanting met enten van reeds vroeger gekapt terrein te Tir- 

tasari en het beplanten van ravijnen met C. Succirubra. 

In de kweekerijen bevonden zich naar schatting nog 1.012.000 

planten, waarvan 267.000 C. Ledgeriana’s en 745.000 C. Suc- 

cirubra’s. 

Het grootste gedeelte dezer laatste zal moeten dienen tot 

beplanting der ravijnen en tot verenting met C. Ledgeriana 

en C. Offieinalis. Onder de 267.000 C. Ledgeriana’s zijn 

begrepen 17.000 enten, geschikt, om in het eerste kwartaal 

1894 in den vollen grond te worden gebracht. 

De plantjes van de verschillende partijen Tirtasari-zaad, in 

het laatst van 1892 te kiemen gelegd, werden van de zaad- 

bedden op speen- en kweekbedden overgebracht en zullen voor 

het grootste deel geschikt zijn, om in den westmoesson 1894/95 

in den vollen grond te worden gezet. 

Wegens den betrekkelijk langzamen groei, toe te schrijven 

aan het fijne type der planten, kon bovengemeld overzetten 

slechts met een gedeelte der plantjes plaats hebben en zal daar- 

mede successievelijk voortgegaan worden. 

Met het enten van C. Ledgeriana op C. Succirubra werd, 

zoowel in de kassen als in de open lucht, op de kweekerijen 

en in de tuinen, geregeld voortgegaan. 

Voor entrijs werden uitsluitend genomen afstammelingen van 

de moederboomen N°. 23 en N° 38 en wel N°. 23°, 23%, 38°, 

38f en 78n, gemiddeld meer dan 11 °/, kinine purum bevattende 

met zeer weinig Cinchonidine. 

Zeer goed slaagde, na toepassing der gewijzigde methode 

(deze wijziging bestond in het niet meer toepassen der hout- 

snede, maar het plaatsen van het entrijs tusschen bast en hout- 

gedeelte in en het gebruiken van entwas), het enten van 

Cinchona Officinalis op C. Succirubra te Kawah-Tjiwidei. 

Bij het einde van 1893 waren reeds 45.000 enten in den 

vollen grond aanwezig. 

Met kracht werd met het enten van Cinchona Officinalis op 

C. Succirubra voortgegaan, zoodat over enkele jaren de aan- 
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plant op het etablissement Kawah-Tjiwidei voor het grootste 

gedeelte zal bestaan uit C. Officinalis, welke voor pharmaceutisch 

doeleinde zóó waardevolle soort nagenoeg geheel was uitgerooid. 

Door de bijzonder natte weersgesteldheid in de jaren 1892 

en 1893 konden geen zaadveilingen worden gehouden, omdat 
daardoor geen goed kinazaad beschikbaar was; hetgeen dan 

ook de oorzaak was, dat er op de Gouvernements etablissementen 

niet kon worden uitgezaaid. 

Daar dit echter — met zaad uit het bijzonder mooie oogstjaar 

1891 — meer dan voldoende had plaats gehad, zoo behoeft er 

geen vrees te bestaan, dat er in de eerste jaren gebrek aan 

zaailingen zijn zal. 
Door kruidkundigen en vertegenwoordigers van wetenschap- 

pelijke instellingen of buitenlandsche Gouvernementen werden 

geene kina-zaden aangevraagd, evenmin door Houtvesters in 

Nederlandsch-Indië 

Daarentegen werden aan den Controleur van Oengaran Suc- 

cirubra-zaden verstrekt ten behoeve der bevolking, om deze mm 
de gelegenheid te stellen, in de hoogere streken kina aan te 

planten. 

Aan ’s Lands Plantentuin werden ten behoeve van den Berg- 

tuin te Tjibodas een honderdtal enten verstrekt van verschil 

lende minder voorkomende kinasoorten o.a. C. Cocolal, Mapiri, 
Zamba Merada, Durazmillo, Calisaya Inquisive enz. enz. 

Proeven met kunstmatige bevruchting werden evenmin als 

in 1892 genomen, omdat daartoe de gelegenheid ontbrak, 0.a 

door de natte weersgesteldheid, waardoor weinig of geen boomen 

bloeiden. é 
Zoodra de gelegenheid zich aanbiedt, zal er echter een begin 

mede worden gemaakt. 

III ONTGINNING EN ONDERHOUD. 

Nieuwe terreinen werden niet ontgonnen en hiertoe bestaat, 
nà de uitbreiding der Gouvernements kina-onderneming in het 
laatste tiental jaren dan ook geen plan. 

Alles, wat dit jaar nieuw beplant werd, ligt binnen de grenzen 
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der etablissementen, zooals de laatste kadastrale opmeting (1893) 
deze aangaf. 

Volgens deze opmeting bedraagt de totale oppervlakte (1) 
der Gouvernements kina-ondernemingen 1461 bouw en 334 [] 
Rhijnl: roeden en is over de volgende etablissementen verdeeld : 

Nagrak 168 Bouw en 20 []J R. roeden. 
Lembang 60 ss Ben 5 ë 
Tirtasari 271 ew ARS is 
Tjinjiroean 232 En „ 330 ” ” 
Tjibeureum 242 se MB sn 
Tjibitoeng 227 er sn 
Rioeng-Goenoeng _ 161 ko LAD dn 
KawahTjiwidei 96 b ì 

Totaal 1461 Bouw en 334 [] R. roeden. 
Evenals in 1892 konden, door gebrek aan plantmateriaal, te 

Tjibitoeng en Tjibeureum de reeds in 1890 gekapte bosch- 
gronden nog niet beplant worden. Op het etablissement Tir- 
tasari werden + 12 bouws reeds vroeger gekapt terrein plant- 
klaar gemaakt en volgeplant. 

Deze stukken, gelegen ten zuiden der opzienerswoning, 
hebben sedert het begin der ontginning van Tirtasari (1879) 
onbeplant gelegen en waren dientengevolge zwaar begroeid 
met onkruid (alang-alang, lalampoejangan, saliara, enz. enz.) 
en zullen dus in den eersten tijd veel aan onderhoud kosten. 

Hiermede is nu het etablissement Tirtasari, in zijn geheel 
groot 271 bouws en 483 [] Rhijnl. roeden, op + 10 bouws 

na, geheel volgeplant, met uitzondering van enkele ravijnen, 
welke later met hybriden van C. Succirubra x C. Ledgeriana 
zullen worden volgezet. 

Te Tjinjiroean, Tjibeureum en Tjibitoeng werden enkele 

ravijnen volgeplant met C. Succirubra. 
Te Rioeng-Goenoeng werden de tuinen ingeboet met C. Succiru- 

bra, met het doel deze in den volgenden westmoesson te verenten. 

ET En 

EET 
. 

(1) Daar bij de bewerking van dit verslag de kaarten der etablis- 

Sementen nog niet waren ontvangen, zoo zal in een volgend verslag 

werden opgegeven de beplante oppervlakte, soort der tuinen, enz. enz. 
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Te Nagrak werden de tuinen ingeboet met + 10.000 enten. 

Wegens totaal gebrek aan Ledgeriana-zaailingen kon de 

inboeting der tuinen op de etablissementen Tjibitoeng en Tji- 

beureum niet volkomen geschieden, doch slechts hier en daar 

met onderdrukte planten, terwijl op het etablissement Tini 

roean daarvoor slechts een ‘5000-tal planten, van de kweekerijen 

af komstig, beschikbaar waren. 

Dezelfde wijze van grondbewerking, als in 1892 begonnen 

werd, is ook in 1893 op alle tuinen toegepast, n. l. het op zijn 

tijd patjoelen en het tusschen de boomen slaan van kleine, 

ondiepe greppels, om daarin het onkruid en de afgevallen blad- 

massa te kunnen begraven; en ofschoon deze wijze van grond- 

bewerking vrij kostbaar is, n.l. van f 4.— tot f 10.— per 

bouw, zoo komt deze, blijkens de resultaten, te zeer ten goede 

van den aanplant, om ze voorcerst te verlaten. 

Overal toch zag men successievelijk kwaadaardig onkruid 

door minder nadeelig vervangen. 
Zoo verdween in de oude Succirubra-tuinen te Rioeng-Goenoeng 

de daar algemeen voorkomende joekoet pahit (Paspalum Conju- 
gatum) en maakte plaats voor de bala-katjioet (Wollastonia 

Zollingeriana) en Sientrong (Erechtitis Valerianaefolia). 

Te Lembang verdwenen de zoo moeielijk uit te roeien alang- 

alang en joekoet pahit en werden grootendeels vervangen door 

de Beungarkoe-tjitjing (Artemisia indica), welk onkruid vroeger 

te Lembang zelden werd waargenomen en alléén zeer veel voor- 

komt op den zanderigen bodem van Tjinjiroean; doch na her- 

haling dezer grondbewerking verdween ook dit voor een groot 
deel en werd het goedaardige bala-ka-tjioet de algemeene type. 

Overigens kwam dit laatste onkruid na toepassing van bedoelde 

grondbewerking op alle etablissementen vrij algemeen voor. 

Terecht zegt dan ook Moens op blz. 169 van „De Kina- 

Cultuur in Azië”: 

„Bij deze wijze van behandeling des bodems gaat niets van 

„den groenen mest verloren; ook gassen, zijne ontledingspro- 

„ducten, worden grootendeels in de omringende aarde geabsor- 
rd. „ 



„De grond wordt door het gedurig verleggen der greppels 
„meer en meer geheel en diep omgewerkt en deze losse grond 
„heeft een grooter capillair-vermogen, dan de onbewerkte, vaste, 
„zoodat in den drogen tijd het water uit de onderste lagen 
„beter naar de oppervlakte gebracht, bij zware regens beter en 
„Sneller geabsorbeerd wordt en de planten dus door de beste 
„voorwaarden voor haren groei omgeven worden.” 

In den regentijd werd het onkruid kort gehouden (babad) 
en om de boompjes zelf met de hand verwijderd (bobokor); 
kwaadaardig onkruid, als lalampoejangan en alang-alang, moest 
echter geregeld worden uitgegraven. 

Het bedekken van den bodem met allerlei afval van plant- 
aardigen aard droeg er veel toe bij, om het weder opschieten 
te vertragen. 

In sommige tuinen, waar afspoeling te vreezen was, werden, 
voor het invallen der regens, ook langs den achterwand der 
terrassen greppels geslagen. 

De uit de geulen afkomstige aarde werd gelijkelijk over de 
terrassen verspreid en zorg gedragen, dat daarbij geen ophooging 
rondom de stammen plaats vond. 

Aan bemesting van verschillende gedeelten van tuinen, waar 
de aanplant minder gunstig stond, werd eveneens veel zorg 
besteed. Daar echter de inlanders o.a. te Lembang hiertoe ook 
meer en meer overgaan en dientengevolge geen of weinig mest 

meer te bekomen is, zoo geschiedde dit in hoofdzaak met mest af- 

komstig van eigen vee en volgde men hierbij de methode, om den 
mest te begraven in tusschen de rijen boomen geslagen greppels. 

Ten gevolge der vochtige weersgesteldheid gedurende het 

afgeloopen jaar bleven de aanvallen der Helopelthis Antonii 

in de jonge plantsoenen te T'irtasari, Tjibeureum en Tjibitoeng 
steeds aanhouden. 

Van rupsen hadden de tuinen op de etablissementen ten zuiden 
van Bandoeng weinig, daarentegen die van Nagrak zeer veel te 

lijden, vooral van de Euproctis Millerii (Hilud Mèrang) en te 

embang werd een 8-à 10-jarige gesloten aanplant + 10 bouws 

door de Atacus Atlas nagenoeg geheel van de bladmassa beroofd. 
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Ook de schade, aangericht door wilde varkens, was niet 

onaanzienlijk, vooral in de ententuinen te Tjinjiroean. 

Doch ernstiger, dan de aanvallen van Helopelthis en rupsen, 

was het voorkomen van tak-en stamkanker in een paar tuinen 

ep het etablissement Tirtasari en wel het hevigst in het begin 

en tegen het eind van 1893. 
Uit deze tuinen werden dan ook successievelijk in het eerste 

en laatste kwartaal van 1893 respectievelijk 11276 en 9183 

halve kilogrammen natte bast geoogst. 
In andere tuinen kwam echter nagenoeg geen kanker voor. 

IV Ooesr VAN KINA. 

De oógst in 1893 bedroeg 559.957 halve kilogrammen, 

waarvan 557.323 bestemd werden voor verkoop in Europa 

en 2634 voor gebruik bij den geneeskundigen dienst in Indië. 

In 1892 werden daarentegen verzameld 619.256 halve kilo- 

grammen bast, zoodat de productie 59.299 halve kilogrammen 

minder bedroeg dan in 1892, 
Zij zou grooter geweest zijn, indien niet door de steeds dalende 

marktprijzen een vrij groote quantiteit bast als waardeloos 
in de tuinen had moeten achterblijven. 

En dat dit laatste het geval is geweest, bewijst o.a. ook het 
hoogere gehalte aan zwavelzure kinine der facturen van den oogst 

van het gruis (takbast) van de enten No. 23 te Tirtasari, dat 
vroeger 2,96 °/, kinine sulphaat bevatte, nu daarentegen 4.79 °/o- 

Het gemiddeld gehalte steeg dan ook bij alle in het jaar 
1893 verzonden partijen; zoo hadden de eerste partijen, groot 
115.000 halve kilogrammen, een gemiddeld gehalte van 4.82 
°], kinine-sulphaat;s de tweede, groot 128.000 halve kilogram- 
men, 5,42 °/, en de derde, groot 110.000 halve kilogram- 
men, 5,61 °/,, zoodat het gemiddeld gehalte van alle verzon- 

den Ledgeriana basten 5.43 °/, kinine-sulphaat bedraagt. 
Dit gemiddeld gehalte is toch nog niet bijzonder hoog te 

noemen, hetgeen voor een deel moet worden toegeschreven 
aan het vrij lage gehalte van den vernieuwden bast der in 1891 
geschraapte takken. 



— 361 — 

De oogst van 1893 bestond uit: 

AANTAL. Netto gewicht 
KINA-SOORT. in halve kilo- 

Balen. | Kisten. { grammen. 

C. Ledgeriana. 2152 — 460.089 
C. Succirubra. 10 556 18.732 
C. Officinalis. 83 6 17.010 
C. C. Schuhkraft. — 10 1.492 

Totaal. 2245 572 ‚ 557.323 

Productie-cijfers der verschillende etablissementen zijn te 
Vinden in Bijlage C. 

Het Ledgeriana-product over 1893, groot 460.089 halve 
kilogrammen, werd uitsluitend verkregen door het wegnemen 
van zieke en onderdrukte takken, welke nagenoeg geen functie 
meer uitoefenden en den hoofdstam in zijn ontwikkeling belem- 
merden; en verder door het ontgraven van zieke en onder- 

drukte boomen, terwijl wat niet hoogst noodzakelijk was, niet 
werd geoogst. 

Uit den hierbij gevoegden staat (Bijlage D) van analyses 
Waarin is opgegeven: 

le het gehalte van kinine-sulphaat der schilfers of primairen 
bast uit den oogst van 1891, 

2° van den secundairen of niet geschraapten bast plus het 

gehalte van den vernieuwden bast uit den oogst van 1892, en 

89° van den secundairen of niet geschraapten bast plus het 

gehalte van den vernieuwden bast uit den oogst van 1893, 

blijkt, dat het gehalte van den vernieuwden bast zelfs na twee 

jaren nog niet bijzonder is toegenomen, ja zelfs in de meeste 
Sevallen door de groote kurkafzetting is achteruitgegaan, zoodat 

o.a. de schilfers van de enten No. 23 in 1891 bevatten 10.14 

9e Kinine-sulphaat en de vernieuwde bast in 1892 6.73 °/, 

en in 1893 5.54 Mee 
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Het Succirubra-product werd verkregen door rooiing van een 
10-tal bouws oude Succirubra-tuinen, welk plantsoen, tenge- 
volge van de in vroegere jaren toegepaste Mac-Ivor methode, 
bestaande nl. in het bij gedeelten in strooken wegnemen van 
den bast en het daarna terstond met mos bedekken van de 

wonden, een ziekelijk aanzien vertoonde. 
Bovendien was het noodzakelijk, dezen tuin te rooien en op 

nieuw te beplanten met C. Ledgeriana, omdat hij geheel door 

dergelijke plantsoenen was geënclaveerd. 
Het hieruit verkregen product bestond hoofzakelijk uit gebro- 

ken pijpen en er kon slechts weinig in den zoo gewenschten pijp- 

vorm verkregen worden, voor een groot deel ook al een gevolg 

van de in vroegere jaren toegepaste Mac-Ivor- en schraapmetho- 

den, waardoor de bast zeer moeielijk van het hout losliet. 

Op enkele balen grof gruis na, dat als afval bij den oogst 

werd verkregen en niet in kisten kon verpakt worden, werd 
geen Succirubra-bast meer in balen verzonden, maar geschiedde 

dit alles in kisten, ook zelfs met de gebroken stukken. 
Deze verpakking is wel is waar zeer kostbaar, primo door 

den hoogen prijs der kisten, bedragende meer dan het dubbele 

der balen, en seeundo, omdat in een kist de helft minder bast 

verpakt kan worden; doch daar staat tegenover, dat gebroken 

stukken, in kisten verpakt, veel meer opbrengen dan in balen, 

waarbij aanstamping moet plaats hebben, en dus veel stof gevormd 

wordt 
Het kleine partijtje C. C. Schuhkraft (1492 halve kilogram- 

men) is het restant van den C. C. Schuhkraft-aanplant te 
Lembang, welke gerooid werd, omdat de boomen de jonge 
Succirubra’s, welke in 1887 daartusschen geplant waren, in 

hun groei belemmerden. 
Het Officinalis-product is afkomstig van Kawa-Tjiwidei van 

zieke en slecht groeiende exemplaren. Uit het oorspronkelijk 
Ledgeriana-plantsoen te Tjinjiroean werden evenals in vorige 

jaren uitsluitend zieke boomen geoogst. In het geheel bedroeg 

dit 65 stuks. 
Het product uit dien tuin verkregen bestond uit: 
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967 halve kilo's gebroken pijpen houdende 5.96 jn kinine. 
451 » _ vernieuwd (stambast) » 6.08 
403 » » _wortelbast » 5,00 » » 
246 » » _ gruis » 3.4 » » 

2037 halve kilos houdende En 5.50 ii kinine. 

7. » _sulphaat . 
In 1890 werd verkregen 4627 hase pn ne sini sa Á kinine. 
» 19 » D) 4836 » D) 
» 1892 » » 4952 » » » D) P D) » 
» 1893 » D) 2057 ves » 5.50 » » 

Het product uit den oogst van 1892 werd in tien veilingen 
in 1893 verkocht. 

Uitvoerige opgaven, omtrent de in elke veiling verkochte 
soorten en behaalde prijzen vindt men in Bijlage E. 

Daaruit blijkt, dat de algemeene middenprijs voor de in 
veiling verkochte basten beliep f 0.215° per half kilogram 
tegen f 0.4023 in het jaar te voren en de gemiddelde unitprijs 
(per half kilogram bast en per procent kinine-sulphaat) f 0.049 
tegen f 0.06!° in 1891. 

Bedroegen de middenprijzen in 1892 voor het Ledgeriana- 
en Officinalis-product respectievelijk f 0.4435 en f 0.287°, 
deze prijzen waren in 1893 voor Ledgeriana f 0.215 en voor 
Offieinalis f 0.2037. 

Voor Succirubra was in 1892 de middenprijs f 0 27°S en 
in 1893 f 0 2180 

De middenprijs dooréén bij alle veilingen en voor alle te 
verkoop aangeboden kina-soorten, daalde van f 0.40°3 in 1892 

tot f 0.2150 in 1893, dus nagenoeg tot de helft. 
De totale bruto-opbrengst was f 134011.78°. 

V. PERSONEEL. GELDMIDDELEN. 

Onder het Europeesch personeel, bestaande uit acht opzieners 
en één élève-opziener, kwamen geene mutatiën voor. 

De betrekking van Directeur bleef onvervuld en met de 
Waarneming der betrekking van Directeur tijdelijk belast 

de Adjunct-Directeur der Gouvernements kina-onderneming in 

de Residentie Preanger-Regentschappen en zulks onder genot 
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der toelage van f 200 ’s maands boven zijn traktement en eene 

verhooging met f 25 ’s maands van de hem reeds toegekende 

reiskosten. 
Het vaste inlandsch personeel bestond op Ult°. December 

1893 uit 8 timmerlieden, 3 pakhuismandoers, 22 mandoers, 

216 boedjangs en een bediende bij het chemisch laborato- 

rium. 

Gebrek aan werkvolk viel, zooals gewoonlijk, alléén te con- 

stateeren in de maanden November en December, een gevolg 

van de bewerking der sawahs. 
Daardoor ontstond eenige vertraging in den afvoer van het 

product van het etablissement Kawah-Tjiwidei en vorderden 

de werkzaamheden op het etablissement Tjinjiroean niet zóó 

als wel gewenscht was. | 
De uitgaven ten dienste der onderneming bedroegen in 

1893 aan: 
Traktement van den wd. Directeur en verder 

Europeesch-personeel . . . . .. f_ 25.200 — 
Sohrijfbehoeften … . . . .. en Ee 
Mels Ol VOEDEND DD 00 
Laboratorium-bediende …. . s 160.— 

Reparatie en vernieuwing van bahawen d Zi 970.85 
Aanplant, inzameling, vervoer van het pro- 

duet (tot Bandoeng en Tjimahi) en verdere 
uitgaven se SE 

Totaal. f 85.949.855 
Bij de begrooting over 1893 was voor : 
Traktement personeel. …. . .… ‚yr 4050u 

Schrijf behoeften He 

Reis- en en verblijfkoeten eis TN en 

Aanplant, inzameling, vervoer van het pro- 
duct (tot Bandoeng en dere sen en 
verdere uitgaven. . … , : ie B0000AT TT 

Post f 117.140.— 
De uitgaven bedroegen dus f 31.190.14} minder, dan die 

begrooting. 
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Bij de uitgaven dienen echter nog gevoegd te worden de 
kosten van het vervoer van de spoorwegstations te Bandoeng 
en Tjimahi naar Tandjong-Priok ad f 5321,03, niet onder de 
aangevraagde en toegestane fondsen ad f 117.140 begrepen, 
zoodat de gezamenlijke uitgaven, met inbegrip van het 
vervoer naar het eindstation asen hebben bedragen 
f 91270,881/,. 
Menden alle uitgaven in Indië omgeslagen over het geleverde 

product, dan blijkt, dat die per half kilogram hebben bedragen in : 
HEN rn n 0.2230 
W80L ot ee ER 
VER enden ne a 
1893 ’ „ 0.1629 

De deimenlike hen over 1892 Batuaden: met inbegrip 
van het vervoer van het ah naar Tandjong-Priok, gedu- 
rende dat jaar … . … f 98.309,45 

De kosten van vorznding naar en verkoop in 
ODE in nn ti 36.211,78 

Potasi. se eer 188,520,28 
Het bruto provenu der veilingen over 1892 en 1893 te 

Amsterdam gehouden bedroeg … … . . f 134011,78!/,, 
Zoodat uit den oogst van 1892 eene winst is behaald van 

f 490,551/,, ongerekend eene som van f 3207,25, welke de 
verkoop van zaden opbracht. 

De gezamenlijke uitgaven, berekend per half kilogram bast, 
met inbegrip van het vervoer naar Tandjong-Priok, bedroegen 

in 1892. bf ORDE 
die van het vervoer naar Bones bdebiens die 

van verkoop van het product. … …. : von ned 
Totaal …_… f 02155 

De bruto opbrengst per half plaa was geridderd f0.21s+, 

zoodat het netto provenu per half kilogram bast f0.00°® was. 

VI. SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN. 

In het jaarverslag over 1891 staat onder dit hoofd omtrent 

de C. Officinalis het navolgende vermeld: 
24k, 
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„Er blijft dus niets over, dan die hooge cijfers (9 boomen 

„op 30 meer dan 7,52°/,; twee daarvan zelfs 10,60 °/, en 

„10.28 °/.) te brengen op rekening der cultuur, op eene dichte 

„beplanting, op gesloten plantsoen en een rationeel onderhoud 

„der tuinen. 

„Het vermoeden, uitgesproken in het jaarverslag over 1890, 

„als zoude de verbetering van het Officinalis-product het gevolg 

„zijn van de tusschenbeplanting met C. Succirubra, waardoor 

„een meer gesloten plantsoen werd verkregen, wordt door 

„de analyses tot waarheid.” 
Door voortgezette proefnemingen is gebleken, dat deze veron- 

derstelling geen stevigen grondslag had ; want een reeks analyses 

van een 50-tal boomen gaf tot resultaat, dat er slechts één 

exemplaar was, dat 7,79 °/, kinine haalde; alle andere bleven 

daar ver beneden. 
Deze onderzoekingen zullen worden voortgezet, omdat er 

ongetwijfeld, evenals bij de C. Ledgeriana, ook exemplaren 

van de C. Offieinalis zullen bestaan van hoog kinine-gehalte, 

getuige de verkregen ruim 10-procentige in 1891, welke men 

toen aan een verbeterde cultuurwijze wilde toeschrijven. 

Tal van onderzoekingen zullen daar echter voor noodig 

zijn, omdat tot nu toe, zooals bij de C, Ledgeriana, nog geen 
enkel botanisch kenmerk ontdekt is, dat recht geeft tot de 

meening, dat de bast een hoog procentage aan kinine bevat. 

Om te kunnen uitmaken, of de in het jaar 1891 gevolgde 
oogstwijze (n.l. schrapen) van invloed geweest kon zijn op het 
gehalte van den oorspronkelijken bast boven het geschraapte 
deel, werden een 25-tal boomen tot ongeveer 1!/, Meter boven 

den grond geschraapt en tegelijkertijd van het niet geschraapte 

hoogere gedeelte een reep bast gesneden en deze geanalyseerd. 

Drie maanden later werden van een tiental boomen, en 

vijf maanden later van het overige 15-tal met eene kleine 
tusschenruimte, naast de plaats van het oude monster, een 

nieuw stuk bast gesneden en insgelijks geanalyseerd en nà 
dit tijdsverloop vertoonde zich reeds een betrekkelijk aanmer- 

kelijke achteruitgang in alcaloïd-gehalte. 
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Het gemiddeld verschil in achteruitgang van de eerste 10 
analyses (zie Bijl. F. Ne, 1-50) was 0.16 °/, kinine en het 
gemiddeld verschil van de 15 andere 0.34 °/, kinine. 

De achteruitgang in kinine-gehalte was echter zeer verschil- 
lend bij onderscheidene exemplaren, soms zeer weinig (0.02 °/) 
soms vrij veel (0.90 °/), hetgeen hoogstwaarschijnlijk aan 
de meer of mindere ziekelijkheid van den boom, een gevolg 
van het schrapen, moet worden toegeschreven. 

De analyses Ne. 51—70 werden verricht met het doel, om 
na te gaan, of het wegnemen van takken al dan niet invloed 
uitoefent op de samenstelling van den bast. 

Daartoe werd midden onder den tak der voor het onder- 
zoek bestemde boomen eene verticale insnijding gemaakt en 
aan een zijde daarvan een reep bast weggenomen. 

Daarna werd de tak verwijderd. 
Eene maand na deze operatie werd aan den anderen kant 

der insnijding een even lang en breed stuk bast uit den boom 
weggenomen. 

De analyses toonen aan, dat het verwijderen van takken, 
die nog gelegenheid hebben, zich te ontwikkelen, die nog niet 
geheel zijn onderdrukt, geen ongunstigen invloed uitoefent op 
de samenstelling van den bast. 

De proeven zullen worden voortgezet, om na te gaan, of 

die invloed ook na een langer tijdsverloop merkbaar wordt. 

De analyses N°. 71—74 zijn van een serie onderzoekingen 

van 12 boomen hybriden (C. Succirubra XC. Ledgeriana) uit 
een plantsoen te T'jibitoeng, welke zoowel door hun vrij hoog 

kinine-, als ook hun door betrekkelijk gering cinchonidine- 

gehalte, doch meer nog door hun sterken groei, wel in aan- 

merking komen voor kunstmatige vermenigvuldiging. 

De analyses N°. 75—77 zijn van hybriden-enten te Tjinji- 

roean N°, 238, 
Deze enten, afkomstig van dezelfde moederboomen, geplant 

in verschillende vlak bij elkaar gelegen tuinen, leveren alweer 
het bewijs, dat de grond een enormen invloed uitoefent op het 

alcaloïd-gehalte der boomen. 
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De analyses N° 75—76 toch zijn van boomen, geplant op 

reeds vroeger gebruikt terrein, hetzij voor aanplant, hetzij 

voor kweekerij; terwijl analyse N°. 77 van dezelfde soort 

enten is, doch geplant op terrein, wat nog niet in cultuur 

geweest was. 

De analyses N° 78—81 zijn van partijen bast uit het oor- 

spronkelijk Ledgeriana-plantsoen te Tjinjiroean. Bovendien 

werd voortgegaan met de onderzoekingen, betrekking hebbende 

op de al of niet toename van het alcaloïd-gebalte met den 

leeftijd van den boom. 

VI TOESTAND EN VOORUITZICHTEN. 

Voor den finantiëelen toestand van de kinacultuur was het 

jaar 1892 verre van gunstig. Bedroeg toch de netto winst 

over het jaar 1891 f 85.736,65 (tegen f 35.011,18 in het 

jaar tevoren), voor 1892 bedroeg die slechts f 3697,80° nl. 
f_3207,25 aan opbrengst der zaadvenduties in Jndië en 
f _490,55° aan netto winst op den verkoop van het product in 

Europa (behalve de levering van f 2634 !/, K° C. Succirubra- 

bast aan den geneeskundigen dienst in Indië). 
Deze enorme achteruitgang is voornamelijk te wijten aan: 

L° de steeds dalende marktprijzen, en 
2° de ruïneuze wijze van oogsten, in 1891 toegepast. 
Was toch in 1892 (toen het product over 1891 verkocht 

werd) de hoogste unit-prijs 6°/, cents en de laagste 6 cents, 

das vrij stabiel, in 1893 was dit juist het tegenovergestelde 

en dit mag dus, met het oog op de kinaprijzen, met recht een 

calamiteus jaar genoemd worden. 
De unit bedroeg nl. op de Januari-veiling 5*/, cents en 

ging daarna steeds achteruit, tot dat ze op de Augustus-veiling 

het laagste peil bereikte, nl. 2%/, cents; waarna ze slechts bij 
kleine fracties weder opliep, en daardoor op de December-vel- 
ling weder op 3*/, cents kwam te staan. 

Bedroegen de middenprijzen voor het product dan ook in 1891 
f 0.403, deze daalden in 1892 tot f0.215° per half kilogram. 
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Zooals ook uit Hoofdstuk IV „Oogst van kina,” blijkt, 
werd bij den oogst zooveel mogelijk rekening gehouden met 
de dalende marktprijzen, door hoe langer hoe meer bast als 
waardeloos in de tuinen achter te laten. 

Dat er echter toch enkele partijen aan de markt zijn geko- 
men, welke liever niet hadden moeten worden verzameld, om- 
dat zij de kosten van oogst, droging, verpakking, verzending en 
verkoop niet goed gemaakt en bovendien noodeloos de markt 
gedrukt hebben, is a posteriori te betreuren, maar kan moeie- 
lijk aan iemand geweten worden, daar de ongekende daling 
der unit niet vooruit te voorzien was; en vooral niet bij de 
Gouvernements-onderneming, waar het product eerst een vol jaar 
ná het oogsten wordt verkocht, terwijl dit bij particuliere plan- 
ters reeds 4 á 5 maanden ná den oogst gebeurt. 

Een tweede oorzaak der geringe winst, in vergelijking met 
het jaar tevoren, is de zeer abnormale wijze van oogsten (n.l. 
schrapen), in het jaar 1891 toegepast, waardoor momenteel 
een zeer hoog alcaloïd-gehalte, nl. 9,51 °/, kinine-sulphaat 
werd bereikt, hetgeen dus bij een unit van 6 cents over 195558 
halve kilogrammen voor dat soort bast een genoegzame ver- 
klaring der behaalde enorme winst geeft. 

Doch met recht zou men dit kunnen noemen: „het slachten 
van de kip met de gouden eieren’ want de schade, hierdoor 
veroorzaakt, zal men nog ettelijke jaren moeten voelen, door- 
dien dat hoog gehalte alléén werd verkregen door opoffering 
van bast en alcaloïd, zooals duidelijk blijkt uit Bijl. D en 
zooals in Hoofdstuk IV „Oogst van kina” ook wordt mede- 
gedeeld, nl. dat het gehalte van den vernieuwden bast, zelfs 

ná twee jaren, nog niet is toegenomen ; ja, in de meeste geval- 

len, door de groote kurkafzetting, is achteruitgegaan. 
Dat er, hoe weinig dan ook, nog winst door het Gouverne- 

ment is behaald, in deze abnormaal slechte tijden, moet alléén 
worden toegeschreven aan het beheer, dat zonder de plantsoe- 

nen te benadeelen, zooveel zuiniger was dan vroeger. 
Alleen op het werkkapitaal toch, in 1892 begroot op f 90.000, 

werd + f 29.000 overgehouden, terwijl dit in 1893 + f 21.000 
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bedroeg, op een begroot bedrag van f 80.000; en dit nog wel, 

niettegenstaande er ongeveer f 12.000 aan sonnet en ver- 
nieuwing der gebouwen moest besteed worden. 

Mocht de begonnen verbetering der prijzen van blijvenden 

aard zijn, dan belooft 1893 weer een gunstiger jaar te zullen 
worden. 

Lembang, den 15" Mei 1894. 
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Bur. B. LE 

Aantooning van den toestand der Gouvernements 

Dn ea bed heat = PLANTEN IN DE KWEEKERIJEN. 

boven zee der plantsoenen. De 5 E ú 

hoogte uitgedrukt in 8 2 Succirubra, E Ledgeriana. 
>) 

Meters. , el 5 
had! _— 

Lembang 1251 | 1891 — 75000 4000 E 

Geb. Tankoeban Prahoe.- 1892 -— 425000 oan 3000 8 

1893 ||__— ee and 
Nagrak 1625 || 1891 || 60000 zee je 420000 
Geb. Tankoeban Prahoe. 1892 ze 150000 Ze 400000 a 

1893 tn 150000 Ee 

Tirtasari 1530 || 1891 || 27000 — — 350000 

Geb. Malabar. 1892 || 26000 — Be pre 
1893 || 17000 — en Best 

Tjinjiroean 1566 || 1891 || 200000 300000 Dee 4600 
Geb. Malabar. 1892 |; 160000 300000 — 520000 

1893 || 150000 400000 — 520000 
Tjibeureum 1560 || 1891 || 30000 30000 En ziee 
Geb. Malabar. 1892 | — 100000 — on 

1893 | 400000 | _ 100000 — at 
Tjibitoeng 1527 || 1891 || 40000 50000 a Ln Geb. Wajang. 1892 || — 52000 ze 1100008 

1893 ||__— 45000 AN 
Rioeng Goenoeng 1625 || 1891 5000 20000 Ee 200000 
Geb. Tiloe. 1892 || — 100000 — een 

1893 — 50000 ae 

Kawah-Tjiwidei 1950 | 41891 | — 5000 — en 
Geb. Kendeng Patoeha. 1892 — — En ze 

1893 |__ — En man 
Totaal der afzonderlijke 181 | 362000 480000 ad 68000 
Soorten. 1892 || 186000 |_ 747000 | — || % 

1893 || 267000 | 7 An 
Totaal generaal 1891 842000 

van 1892 933000 _ 
alle soorten. 1893 1012000 
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| kina-plantsoenen op Java over het jaar 1893. 

N IN DEN VOLLEN GROND. 

Totaal gene- 

MIES 8 IE | 5 d & 
le Ss |£ 5 z raal der 

ad IE: E zee 7 2 planten. 
10 Ke e=) © eri ei s 

à Ö = D Oo en) Ks 

pf 100 | 110000 180100 
pj 100 sene 138100 
OE__— | 130000 oe as 133000 
of — | 16000 ie 496000 
en 5000 en en 555000 
EE -_5000 — — 555000 a Hieronder zijn begrepen + 

ie hie ÉA Di 377000 1 enten. 

im — ee Sn 426000 
en — Se HEE 467000 b Hieronder zijn begrepen + 

) ä 900 50000 2000 d A01 4300 enten. 

pf 0 45000 ren 9000 dl _ 4029300 d Hieronder behooren + 1500 

bef 00 {45000 | 4400 | 2000 df} 1119000 eagen 
0 he 10000 e Hieronder zijn begrepen + 

0 ge 40000 oe 5e ikea 2500 oorspronkelijke Ledge- 

) Men 40000 Re 750000 riana’s. 

pt — | 460000 | 8000 | _— 386000 
Ee f 160000 { 4000 | — 326000 
—__|_165000 |__ 4000 En 314000 

f 00 | 5000 | 500 | — 311700 
ln 100000 |__500 | — 
00 | 400000 | 500 |_— || __ 3741500 

GE 160000 |__40000 ee 205000 
=| 4170000 en 208000 2 
mel 125000 |_82000 el _ — 907000 e Hieronder zijn begrepen + 

| ne | 621000 | 47000 | 2000} 3540100 make 
 490p | 10000 | 43900 |_ 2000 3758900 

5 an 610000 | 37900 2000 || _ 316800 

2707100 

2825900 
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Bir. C, Ë 

Beschrijving van Partijen kinabast 

Netto 
Aantal Merken gewicht 

KINA-SOORT. balen of der balen in halve 

kisten. of kisten. kilogram 
men. 

ETABLISSEMENT 

C.C. Schuhkraft stambast 2e soort. 4 Mee Ile 4 165 | 
» » > » » 2 kisten. | » 3 350 | 
> D) » gebroken pijpen. AO | » 17 JR 

ETABLISSEMENT 

C. Ledgeriana stambast gruis. 60 balen. | PN. 1—60 11020 | 
D) » » > 41 >» » 61-107 
D) » D) » A30 DP » 108—46 26557 
» > » » 68 » >» 47-314 12941 
» » » __gebroken pijpen. 29 » » 1-29 5963 
» » » » » 45 p » 3044 
» » wortelbast. hâ » » 1—4Á 7955 | 

> » » 48» » 45—62 3295 

ETABLISSEME 

C. Ledgeriana stambast gruis. 3 balen. |M! 1-8 1798 |Ì 4 
Dj D D) D) 52 » > 9—60 11730 | 
D) » » Dj ERR » 61—78 E 

D) » » » Sn, » 79101 5131 
> » » » U » » 102-123 
> > » > mv ls 494-408 1608 
» » » » 4 » » 199-216 
D) » » » Aaen » M7—229 2775 

D » » gebroken pijpen. ko D) 1—5 1219 
» » » » » 3 » » 6—39 834 
» » » » > rn D) 7 1944 

» » » » » 4 » » _ 4á—65 4348 
» » » » > 9, » » 5112 
» » » » » 13» » 89101 3121 
» » » D) » 4 » » 102149 10749 
» » » » D 5; » » _150—204 1 
> » » » » MA » » 5-5 2662 
> » > vernieuwd. U » » 1—24 5259 
» » » > 30 » » 4 
» » » > is » 557 

» D » » B » 7246 
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\ uit den oogst van 1893. 

SAMENSTELLING. 

TOELICHTINGEN. 

en cin- chonine. Totaal. 
Zwavelzure 

kinine 

Kinidine. Am. alc. 

ao so sn a ee 
0,40 1,60 3,20 1,07 

Jij Re 
Hen | 2. 

N} TIRTASARI. 
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Bur. €, 

Beschrijving van Partijen kinabast 

Netto 
Aantal Merken gewicht 

KINA-BAST. balen of der balen in halve 

kisten. of kisten. kilogram- 
men. 

ETABLISSEMENT 

C. Succirubra stambast 4e soort. A kist. M: 4 172 | 
» » » se 3 kisten. | » Z,Á 528 | 

» » » hek AE » 56 350 

» » > A A » 78 325 

D) D) » sp dust. » 9 177 

» » » A 4 » » 10 151 

D) DJ » > B » » 5 183 

» » ee » » 12 165 

» » » A AAE » 13 166 | 

» » > » » 8 >. » 14 171 

Er, » » Hen Y kisten. | » 1516 358 | 
» » » A kist. » 47 4150 

» » » Pa 13 kisten. | » 8—20 489 

» » » Je soort. Ee » lk 2323 
D D » rn B » 1571 465 

D) » D) ns 1 kist. » 18 155 

Di » N rl 4 kisten. | » 29 678 
» » D n° RE © » == 498 
» » D) An 4 kist. » ) 163 

» » D) pe 40 kisten. | » 27—36 1631 | 

» » » Hp Hs » 138 303 | 

» » » fe soort vernieuwd. 1 kist » á 128 | 
» » » sr » Ks » 2 140 | 
» » » » » » 2 kisten. | » 34 269 | 
» » » sp » 1 kist. » 5 145 Ee 

» > » ss $ VEN 3 B 134 | 

» » » Je soort » 2 kisten. | » 412 28 6 

> > en » 8 >» zB 360 | 
» » » * > » 1 kist. » 6 MT 

> » » >» » » 2 kisten. | » 78 251 
» » » sy » Ks » 91 304 
» » » pAn » 1 kist. » 42 125 

> » kn > 3 kisten. | » 1315 373 
» » » >» » 16-49 460 
» » » b » ES » er gen À 
» en » _ vernieuwd gebr. pij Ms » f 
» » » » ge het U » » 932 3593 

ER 

Ede 
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s ju den oogst van 1893. 

SAMENSTELLING. |, 
nl 

- B 
Ee: TOELICHTINGEN. 
SE gs Lang 
8 del 2 |E 
Ms |AOS| ge | 

Pijpen van 100 c.M. gesorteerd. 
» » D » gemost. 
» bn 

gesla As se 5 
» » ) » » » 

» D) » enkel gerold. 
» » » 

Dj »…100 » 
» » ) » 

» » En 

3,58 | 7,19 | 1,95 D) > » gesorteerd. 
» » » enkel gerold, 
Dj Di ) » 

» » ) » 

358 | 749 | 195 D > > __» beschadigd. 

7 % » » as 
> D IJ; > 

3,58 | 7,19 | 1,95 » » En 
D) D ) _» beschadigd. 

3,58 | 7,19 | 1,95 D) » D) 
» » ) » 

| 1,08 3,64 | 6,20 Es 
| 1,08 364 | 620| 1,99| » » » gesorteerd. 

1,08 364 | 60 | 1,99 | »> » WB » 

1,08 goet sao 140 2 ne teerd, 
id ) 

| 1,08 3,64 | 6,20 | 4,99| » » » 
1,08 64l 620| 199 | » » 25 » beschadigd. 
1,08 364| 620| 499| » » 25 » zwarte pijpen. 
1,08 3,64 | 620 | 199 | » » B » 
1,08 364 | 6,20 | 199| >» » » beschadigd. 
1,08 3,64 | 6,20 | 1,99 > » __» zwarte pijpen. 

» » jd » 

1,08 3,64 | 6,20 | 4,99 | » _ » 25 » beschadigd. 
» D) > _» zwarte pijpen. 

Gie 3,64 | 6,20 | 1,99 
‚08 3,64 | 6,20 | 1,99 
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Netto 
Aantal Merken gewicht Er 

KINA-SOORT. balen of der balen in halve 1e 
bn of kisten. kilogram- 

men 

C. Succirubra stambast vernieuwd gebr. pijpen.) 8 kisten. | M? 38— 1170 
» > D) » » 118 Pp » AA—58 2661 
» » » > gruis. 9 balen. | » 1—9 1400 
» » » _gemost 4e soort. 1 kist. > 1 157 
D) > » » , » » 9 U. 
» > » > » 9 kisten. | » 34 319 | Í 
» » » » RS 4 last. » 5 155 || 
» DJ » » B dp » 6 143 
» » » ) Je » Á» > 4 Mi 
» » » » sp A >» » 2 145 
D » > » Pp 2 kisten » 34 298 | 
» > » > by Sn D 57 9 | 
» » We DP Den Bp » 8—9 260 | 
» Dj » » __gebr. pijpen. , » 1 903 
» » » » is. 1 baal. » 1 162 
» > » _ gebroken pijpen. 29 kisten, | » 1 3488 
» » » » » Mh ) 30—50 
D) » D » » Dt} » 51—76 
» » » » » 40» » 771—86 
D) » » » D) 18 s 87-102 
D) D » » » DE >» D) 03—126 
D) » » » » ON» » 19754 
> » » » » Op get 1 
D) » » » » 0» » 161-480 
» DI » » » A OD» » 18-201 
D) » » » » 10 » 202-291 
» » » » 0 » » NI 
» » » > » 0 » 32-40 
» » » > » dp » 243 
» » » » » A » >» 254 
> » » » » DA» » 55278 
» » » » » 9 » » 279300 
» » » » » 4» » 30 
» » » D) » Gs » _305—341 
> » » » > de » 349350 
» p » » » Ln > 31— 
» Dj ) » » A » _354—357 
» D » » » Ms Bet 
C. Ledgeriana stambast gruis, 33 balen. | » 1—33 
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(uit den oogst van 1893. 

| SAMENSTELLING. 4 
3 ë 

4 

. SN 8 

el 8 lessl … 58 TOELICHTINGEN. 
4 È A8 2 Ch: E IE 5 de 

IS IEEl 8 |aes) 3 [8 
BD 9 oib SS & NN 

#8 | 1,08 3,64 | 6,20 | 1,99 
18 | 1,08 3,64 | 6,20 | 1.99 
MB | 1,08 3,64 | 6,20 | 1,99 
18 1,68 KA | 780 | 29 | Pijpen van D eM. 
188 | 1,68 ‚AA | 7,80 | 2,26 D » 25 _» gesorteerd. 
108 | 1,68 sal 78026) >» » EE 

Ik - » D) » gesorteerd. 

| bies ge 44 | 7,80 | 2,26 » » 25 D) 

{48 | 1,68 zaal 780| 26) > > B » 
(18 1,68 AAA | 7,80 | 2,26 » » 9% » beschadigd. 

168 1,68 AAA | 7,80 ‚26 > » 5 » 

[468 | 1,68 AAA | 7,80 | 2,26 » » 25 _» beschadigd. 
hp 1,68 bh | 7,80 ‚26 » » 2% » 

| 108 444 | 780 | 22 
1 | 168 AAA | 7,80 | 2,26 
15 | 246 358 | 719 | 1,95 | Pijpen van 12, c.M. 
ee 216 8,58 | 7,19 | 1,95 » » 25 » 
2 | 216 3,58 | 7,49 | 1,95 | Gebroken pijpen. 

2,16 3,58 | 749 | 1,95 | Pijpen van 12), c.M. 
216 3,58 | 7,19 | 1,95 » » 2 » 

216 3,58 | 7,19 | 1,95 | Gebroken pijpen. 
ijpen van c.M. 
» » 1» 
» » 2 » 

45 | 246 3,58 | 749 | 1,95 begr pij in 

dik Gebroken n. 

IR n van Pien c.M. 
Ge roken pijpen. 

216 3,58 | 7,49 | 1,95 

216 n van 25 c.M. 

za ed er Pipe » 25 » dunne pijpen. 

Gebroken a Be 

5 16 358 | 7,49 | 1,95 Ga eN ‘came pijpen 
nn 5 el 

ER 10 358 | 740 | 41,95 | Gebroken pijpen. 
4 | 3,68 
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Hirn C 

Aantal Merken 

KINA-BAST. balen of der balen 

kisten. of kisten. 

C, Ledgeriana stambast inne 5 balen. | M? 
rn » Dip » 39—6 

ED » » 3 DP D 70—106 

Hs » » 46» 10712 

rp » » GD » _193— 
s » » £ 50 baal. > ae js 
pR » ebroken pijpen. O0 balen » — 
pe | DJ 5 D) gr En » 14-45 

kp » » » dr Pp » 14 
He » » » 40: 5 » 31—40 
 , » > D) 10» » 44—50 
sy » D » 43 » » 51—03 
rn » > » s4 9 » KV | 
A, » » » 40 » » 4105419 
sp » » D) 4 >» » 1204 
so D) vernieuwd. Ey » 41 
»» » Kp 18—19 
sp wortelbast. Ap » 14 
> Be » 56 

ETABLISSEME 

C. Ledgeriana stambast gruis. 77 balen. |M* 41—7 
A. » » 96 » » 18-113 

re » » BA» » 114-255 
| D) D) A » _WB6—282 

vo» » D 49 » » 83331 

* » gebroken pijpen. A | > 1—8 
sp » D » 46 » » 954 
* » » vernieuwd. 45 » » 1—45 
> D) » ar | » 461 
s » 10 >» » 108112 
kn wortelbast. 48 » » 113 

ETABLISSEME 

C, Ledgeriana stambast gruis. 18 balen. |M* 1-48 
nk » _ gebroken pijpen. 18 » » 1—18 
ss » » 8» 26 
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SAMENSTELLING. 

Kinine, Cincho- nidine 
Kinidine, Am. alc. en cin=- chonine. Totaal. 

Zwavelzure 

kinine 

TOELICHTINGEN. 

_WIBEUREUM. 

EN) TBrroENc. 

in 
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Bir. €. 

Beschrijving van Partijen kinabast 

Nett 
Aantal Merken gewicht 

KINA-SOORT. balen of der balen in halve 

kisten. of kisten. tan 
men. 

C. Ledgeriana stambast vernieuwd, 11 balen. | M* 411 2298 
sn wortelbast. rd > ls 1674 
sn » 3» » 8410 610 
sk » mk » 1-A9 423 

ETABLISSEMENT | 

C. Ledgeriana stambast gruis. 36 balen. | K! 1—36 6920 E 

ED , » » 40. 5 » 37-46 1890 Ee 
pk D » 30 >» » _47—16 5722 5 

bn » D) WW» 71-04 3395 
sn » gebroken pijpen. 2 » D 1—29 
ss » » À B 0 » 30—49 4022 dl 
B » » > DR > kB 5621 
Bn » » ip DN 78—4100 4822 
sk » _ vernieuwd. 47 » 41A 3005 
Ps > 35 » » 18-52 6429 
A, » ae, » 5357 922 
ss wortelbast. 0 » > 41—20 3521 
ee, D) ss O, » 131 2009 
Ep » 6» » 32-37 1075 |_ 

ETABLISSEMENT — 

C, Succirubra stambast 2e soort. U kisten. |K? 12 289 
» » » D) » Z » > 8-4 205 

> > > ies pijpen, es a ied 889 
» Officinalis > e soort. 4 kist. | >» 1 186 
» » » Je Pp 1 » » 1 143 
3 » » D D 1 » » 2 191 ni 
» » » gruis. 30 balen. | » 1—30 5432 Ze 
» » » gebroken pijpen. 3 kisten. | » 1-3 339 Zi 
» D3 » » » 30 balen. | » 1—30 6286 
» » » vernieuwd. Es » 1—3 540 
» » » 5 » D) 48 1065 
» » wortelbast. dn » ej 1243 
En > Rs vg 1585 
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| (uit den oogst van 1893. 

SAMENSTELLING. 

TOELICHTINGEN, 

Zwavelzure 
kinine. 

Cincho- nidine, en cin- chonine Totaal. Kinidine. Am. alc. 

Tj && 

pg 55 
f RIOENG GOENOENG. 

. ed Ee Dd el ard 

bo heid 

a Ee 

_ 

JSERRIENERES 
OUD DT en En En UIT UO NO NO WO rd _—_ 

KAWAH TITWIDEI. 

Pijpen van 50 cM. 
Le 2 » 

» 25 » 
» WD > 
» 12 » 

Red 5 po ed 5 - 5 8 
0,96 | 6 > 

1,84 0,56 | 6,20 | 5,11 » 
b 

. dt 5 » 

Analyses zijn berekend op luchtdrogen bast. 
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Bir. E, 

CIM EEL 

BETREFFENDE DE IN 1893 IN NEDERLAND VOOR GOUVER- 

NEMENTS REKENING VERKOCHTE HOEVEELHEDEN 

KINABAST. 

(Alles uit den oogst 1892). 
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= 

_ 

— Alcaloïd-gehalte van e 
ej de onderzochte 5 
5 ers, volgens de OPBRENGST., ee 
= iden verrichte ee 
Ea) nalyses, a es) 
EE E 

î A f Ee 
s © EG © dn DAGTEEKE- z za SM 

u id À 

El 8 eee 
NING Ss © 12 sg 3 a 5 S = N 

ed 4 © 8 © De Bn 7 Me Be à D © doen Sp 
nde) 5 3 [| bed © ‚5 an LL = =| 

DER a =| d DE) = 5 rs ei rr © @ 
© 2 © | ® ad Zn Dn) 

EE nk nele 5 Ea a â 
pe end an © VD 4 © =) 0 © o 

VEILINGEN, krije Ss |nS B ZE hg pn 
a EE N=! on Ss 2 boe 0 DO 
o- DO ej 2 5 SO & © 8 rj 

nl @ © en ; 

b 5 |o s 5 5 5 3 A Ss 
s3 |Z bei: 2 eg CH e Dee ta 
Z 3 Pe 0 Or 2 5 

, | hed = ee 5 me) 

— © ET, 
a = 

1893 LEDGERIANA. 

12 Januari. 17333 2.85—7.10 | f 0.19—048 f_ 0,297 [f 

16 Februari. 19885.50 2.80—8.18 | „ 0.16—042 „ 025 |» 

23 Maart. 27841 E 817-617 | „016-033 |, 0,25% |» 
27 April. 23845 en 2.047,86 | „ 0.10—041 „ 0,27 |, 

S 
1 Juni. 25238.50 8 hr 3.55—9.63 | „ 0.19—0.48 s Ontrn 

S hl 
6 Juli. 29631 5 hi 301-646 | „ 0.12—0.28 „ 0,208 |» 

E 3 
31 Augustus. 32425.50 pn E 456—9.68 | „ 0.12—0.22 „ 0,15% |» 

5 October. 32866.50 en en 167-643 | „008—018i4 |, 018), PPT PE 
_— 

‚9 November. a NE ci; 344-158 | „0125-0434 | „ 0,17% [n 107 
14 December. 31755.50 le 8 3,09—8.56 | „0153/4031 |» 0,21 [» 18560. 

271418. ke A 
Verstrekte monsters. 149.80 8 n ie 

RORRAN ee 271567.30 p umd 

(a) Het netto gewicht der aangevoerde partijen (benaderde opgaven ontleend per en voor rd hem 
middel van de staatscourant en beschrijving der te veilen basten) kan ni rt ES 
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je 

| d 
EE = Alcaloïd-gehalte van 
dl an) 
8 el de onderzochte 

| 5 monsters, volgens de OPBRENGST. 

| > in en diemen 

5 weide 
mi EI 

i D= ng 
| — 

_ __DAGTEEKE- N=: à 5 3 Be 
z = ne 5 ad ee 
5 - 5 es ed 
Zn = ro. 

NING zE @ s 8 ai ES ze 
TTE a! S Se Om > 8 Dd 

ZE lb) . keb 
Pe] 

1 OER ee Éo 45 E st s - =S nd 
pf ke Ì Ea Cu 

s 5 © 2 a 8 Ss en Z = 

1 _ VEILINGEN. Me 0 2 2 Ss di 2 5 88 ie 

| A 5 =| RSE: 5 EO > 58 ® 
en En RT! ap 2 =| eo 8 Te == 

| Bs 48 s ken ee, wi 
: © 5 SZ © > ©  & 8 

ap © — S RT 3 © Rij 

ap © Ss © = o 8 5 &0 © 

ï en el = an, ee, SS 
8 ved | ao den a He! 
: keb 8 — n 5 © 

Z S 5 &o Ss 2 

Ee kend — 5 | 

de ek: Paal > 
= Pm 

1893 SUCCIRUBRA. 

12 Januari. 7850.50 |1-16—1.5615.58—6.80 | 1.69—2.09 | f 010-122 |f 0316 [f 454534 

16 Februari. 485050 | 1.101.601 5.08—7.68 | 148—2.15 | „ 0.09—0.36 | „ 0,15% | „ 1495.50 

| 23 Maart. 2384 _ |1.16—1.80|5.58—7.44 | 156-242 | „014-022 |, 0168 |, 79316 

1 April. 2086.50 |1.21—1.48| 6.94—7.80 | 1.62—1.99 | „013-041 | „ 022 |, 92501 

Ll Juni. 3308.50 |0.92—1.50| 3.726,20 | 1.23—2.01 | „017-031 |» 018 |» 188.96 

8 Juli, 2541.50 |_ 1-50 6.20 2.01 „016-020 |, 0185 |» 34 

|___9 November. 985 0.92 3.12 128 |, 030-088 |, 0310 |, 62135 

| December. 1098.50 |_ 148 8.68 210 |, 0.099/4—0.0934| „ 0.09%/4 |» 214205 

É 24603 f 10727.05 

_Verstrekte monsters. 158.85 „ 1185 

Tora. ., . 247161.85 f 10845.59 

(@) a netto gewicht der aangevoerde partijen (benaderde opgaven ontleend aan de voor elke veiling door 

an de staatscourant gepublicee geregen niet opgegeven worden. 
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-(e) Het netto gewicht der aangevoerde partijen (benaderde opgaven ontleend aan de voor elke 
de staatscourant gepubliceerde beschrijving der te veilen basten) kan niet sd worden. 

e 
_— 

= Alcaloïd-gehalte van 
d ochte 

= monsters, volgens de OPBRENGST, 
5 in Indië verrichte 
mA nalyses, 
en 
ea) 

DAGTEEKE- f Ea ZS 4 8 5 

5 Ed as |ad En Ss 5 E Ee 
Dan band . — a Gd « NING | SSS |E 2 EER 8 

A 4 © Au ap 5 os bo 

se 18 ri © tk a = 
DER be wils a e= > & 5 

5) = je | » & = 2 
= @ ® © = pd Zu =R 
galen Les z Oe, 2E 5 

VEILINGEN. } …o- | @8-| 2.8 © SO a ë 5 
R=| me 5 nn 3 La &0 E es e=) ef 

en he PMS 5, rd © © et ed len) p=) ‚N Pen e= kel pel 

© ® © A © ee © o 8 E} 
ee a 8 e 8 9 Z & 2 

… ne © 2 wt, @ EN al 5 77) NS 5 SS .S 

© br} > S De em) nt D 

nl ap 5 5 5) 5 as 

ks) 2 ene 

1593 OFFICINALIS. 

27 April. 3917.50 5.10 f_0.24— 0.25 f 0.244 f_ 189548 

1 Juni. 355 _ [3,64—8.64[1.32—1.32| 5,45 „ 0.19— 0.51 „ 0.224 1955.02 
6 Juli. 1151.50 6.05—7.16 | „ 0.26— 0.30 „0.293 | „ 66878 

31 Augustus 993 1.20 6.20 161 „ 0.051/2—0.061/4| „0.058 | „ 11657 
5 October 755 5.06 „ 0.145 215.175 

9 November 2115.50 2.50—3.40 | „ 0.131f9—0.14tjel „ 0.137 582.90 

4 be 977 5.11 „ 0194—0.1919| „0195 | „ 384 

1426450 f 5812167 

Verstrekte monsters. 21.85 13,87 
er 

Toraar. ... .. | 14286.35 f 582609) 

1893 HASSKAR- 

LIANA 

1 Juni. 238 132 | 847 1.77 f 0,10— 0.21 fo17® | f_ 8577 

238 f__ 85.17 

Verstrekte monsters, 1,35 le a 

TOEKA He et 245.35 f_ 88.71 

door 
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8 SAMENSTELLING. 
D 

8 | KINA-SOORT. | GROEIPLAATS | 4 |a4sl é [8 sl 4 
a = Zee en EC. De 

z 8 IEEE (8'g) 8 
B tor dg em 

4 C. Ledgeriana. Tirtasari, 1M,58| 0,35| — 0,91 | 12,84 
$ » » > 41,47 | 0,34| — | 0,79| 1260 
6 D) » » pe 0,32| — 0,30 | 13,10 

4 > > > 11,74| 037) — | 0,76) 1287 
5 D) D) D) 10,39 | 032| — | 0,83} U, 
6 » D) > 10,20| 0,34| — 0,79 | 11,99 

> > D) 14,20| 0,60} — | 0,97| 12,77 
8 » » » 10,90 Sd Ee 0,82 | 12,5 
9 » » » EES en 0,74| 9, 

10 » » D) Bot ORE ; 9, 
> > > 11,39f OM — | LAT EA 

sh » » D) NE AE mg 143 | 12,9 
4; D) » D) } St ore 0,77 | 10,39 

: D) D) D GAL OBE 0,67 1011 
4 » » » 1400F OR 0,78 13,70 

16 » » » 12341. OM — 0,74 ed 

17 » > > 812| 0,32| — | 0,88 a 
18 » » » 810| 033| — „80 a 
419 » » » 410,38 | 0,30[ — 1,48} 11, | 

) Pen » 10,36 | 0,33| — | 4,02/ 14,7 
» D) » 10,46 | 0,30) — ‚88 11. 
Bn > 10,23| 0,1| — | 0,80 11.4 

] > » > 11,05 | 0,29| — Ln 
î D) » » 40,90 | 031 |: — 0,68 LEE 

, > > » 11,25| 030} — | 006] das 
» > > 11,00} 030 — | 065 1} 
se > 943) 097| — | 0,70 105 

$ D) > D) 9,02| 0,8 — 0, Oa 
) sn > 9.74| 028| — | 080105 
) es > 965| 030| — | 0,70 1053 

> » > 21,57| 0,30) — | 0,66) 1are 
À » » » À of — 0,6% Ee N 

es > 40,44| 0,29| — | 1,07 106 
' » » » 9, 032) — | 0,981 ri 
) » » » 10,08 | 0,8| — 1,03 ib 2 

dap » 947| 030 — | 401/10/8 
ee » 10,66 | 0,29| — | 1,3| 1% 
han > 10,00| 030| — | 1,03 fh 

) » » D) 10.911 020 ‚3111, 
4 bn > 40,09| 0,28| — | 4,02) 11 
/ D) » » 410,54| 0,33| — 41,24 | 1200 
42 > > » 40,50| 0,30/ — | 0,90 velp 
43 Ee > 40,63| 030| — | 417) 12 
Ad ks > 40,09| 029| — | 0,98) 1, 
45 > » D) 5 0,4| — 149| 8, 5 
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AANMERKINGEN. 

Nummer. 

Reep bast ent No. 38 f vóór het schrapen. 
D) png ent 3 maanden nà het ans 

t No. 38 f v chra 

Ree ON En GEKS ee 

id ve É óór het sc 
EE D) D) zelfde ent 3 maanden nà het schrapen 
|E, D) » ent No. 38 f vóór het schra 

) » » zelfde ent 3 maanden nà het sahripd 
» D) No. óór het sc n 
D) » zelfde ent 3 maanden nà het schrapen 
D) » o. 38 f vóór het schrapen. 

ze >» _» zelfde ent 3 maanden nà het schrapen. 
» » vóór het 
» » zelfde ent 3 maanden nà het schrapen. 
Rn br het 
» » zelfde ent 3 maanden nà het schrapen 
» D) 38 bór het sch 
» D) mei ent 3 maanden nà het schrapen 
» » t No. 38 f vóór het schrapen. 
» » felfde ent 3 maanden nà het schrapen, 

D r het schrapen 
» » zelfde ent 3 haer: nà het schrapen. 
» D) t _N vóór het schrap 
» » zelfde ent 5 maanden het he 
» » f vóór het schra 
> » zelfde ent 5 ne nà het porn 
» » en ‚ 38 f vóór het schr: 
» » zelfde ent 5 maanden nà het schrapen 
» > 8 f vóór het s Pp 
» » zelfde ent 5 maanden nà het schrapen. 
» » ent No. 38 f vóór het schrapen. 
» » zelfde ent 5 maanden nà het schrapen. 
» » ent No. 38 f vóór het schrapen 
D) » zelfde ent 5 maanden nà het schrapen. 

“f voor het schrapen. 
» » zelfde ent 5 re nà het schrapen. 
» » ent No. 38 f vóór schrapen. 
» » zelfde ent 5 inalden nà het schrapen. 
» » 38 f vóór het schrapen. 
D » zelfde ent 5 maanden nà het schrapen. 
> » ent No. 38 f vóór het schrapen. 
» » pos ent 5 maanden nà het schrapen. 

» » t No. 38 f vóór het schrapen. 

> » zelfde ent 5 erp ze het schrapen. 

» » ent No. 38 r het schrapen. 

» » mer ent 5 side br het schrapen. 
» » 0. 38 f vóór het schrapen. 
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El SAMENSTELLING. 
© 

: KINA-SOORT. | GROEIPLAATS. | & |ss| 2 |2 » 
5 = 5 ES) zel St = 

Z Be en MOS 18 s 

46 C. Ledgeriana. Tirtasari. 2001 0301 — | 1,05 
47 > > > 10,07| 0,32| — | 0,55 
48 » » D) 9,63| 0M| — 0,70 
49 D) D) D 10,26 | 0,29| — 0,77 
0 > > » 80 0| — 0,69 

D) D) » 10,32| 030{ — ‚6 
; D) D) D) 10,40 [ 0, — 0,90 
5 D D) » 13,20| 0,35| — ‚641 1 
î D) D) » 1340 [ 0, - 0,70 

» D) D) ALAN OMA 0,69 

j » » D) 11,16 | 0, — 0,70 
» » > 12,02| 0,36| — | 0,87 

} » » » 12,20| 0,40| —,| 0,80 
) » » » 11,87 | 0, — | 0,77 

60 » » » 11,81 0,45| — , 
( » » » 1255| 0,39| — | 0,86 
62 » » » 12,65 | 0,40) — 0, 
63 » D) » 13,06 | 0,40| — 0,74 
64 » » » 1342| 0,38| — | 0,75 
65 > » » 1342| 0,38| — | 0,87 
66 » > » 13,40| 040| — | 0,85 
67 » p » 12,00 34 — 0,87 
68 > > > 1210| 0,33| — | 0,88 
69 > > > 12,90| 0,35| — | 1,081 
70 > » > 3,00| 036| — | 1,8/1 
74 [Hybriden C.S. X C.O.L. Tjibitoeng. 8,40| 040| — | 1,68 

» hs » Sail 012} — 1,78 
13 » sss » 908| 0,62} — 1,95 
74 D) se» » 8,83| 015} — 2,10 
75 > » » »No.23| _ Tjinjiroean. 6,54| 052| — | 2,22 

) » A » 6,96 0,70| — 1,92 
À | » 5 A D) gn. re Ln ied 
78 | „ Ledgeriana. > 3, 0, — s 
79 » » > 5,96| 0,60| — 1,00 
80 » » » 6,08 0,32} — 1,04 
E D) » > 5,00f 0,68| — 2,50 
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AANMERKINGEN. 

Reep bast zelfde ent 5 maanden nà het schrapen. 
n » » f vóór het sc 

» » zelfde ent 5 maanden nà het sage ee 
» » N óór het schrape 
D) » zi ent Er maanden nà het schra rapen 
» » n een ent onder*den tak vóór het sleunen rs en 2 c.M 

» » ei > REE » » _» één maand n 

D A sn vóór het slennen arg tak 241, c.M. 

» A Mk » » > één maand nà het sleune 

» A D) Pp VOOr ge dloomsn Se tak 171 c.M. 

» DD DP pp één maand nà het sleunen, 

» A ee Det vee vor had perd omne ren 18!/, c.M 

» DD » » _» één maand n 

» Sent ma Bodt MOE nn B pen sleunen omtrek. tak 181/, c.M. 

» Be D » _» één maand et sleun 

» Bredere DN » _» vóór het sleunen ae ‘tak 29 c.M. 

D Me Ed ee | » » » éé aand sleu 

>  , DJ » _» vóór het sleunen mider En 18 c.M. 

» En de » » _» één maand nà het sleun 

> RE on teg het sleunen dare ink TUA c.M. 

» ge Oe ED) maand nà het sleune 

» te D) en arr het Graden omtrek tak 201, c.M. 

» . » » _» één maand nà sleune 

» Re » » _» vóó et en omtrek tak 4 c.M. 

» » s.» één nà het sle 

Boon No. 2 Bast gesneden : Mieten boven den rek 
2 analijse id. D 

en No. 5 » » bi » » » 
» » » » MM » A 

Hybride de 2 hast te nd gon 8 jaren. 
» 

» 

Monster bast van Mosdarboomen. gn 
gebroken pijpen. 

> 4 s » rnieuwde stambast. 
> ne » wortelt 

De analyses 4-77 zijn berekend op absoluut drogen bast. 

pd ud » » luchtdrogen » 
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KINOLOGISCHE STUDIEN 

DOOR 

P. vAN LEERSUM. 

VIII. 

ta.lkina ] î In het „Verslag omtrent de G kina g 

in de Preanger-Regentschappen over het jaar 1890” staat 

onder Hoofdstuk VI, Scheikundige onderzoekingen, het navol- 

gende vermeld: 

„De analyses 4—9 werden verricht met het doel om na te 

„gaan of het wegnemen van takken al dan niet invloed 

„uitoefent op de samenstelling van den bast. 

„Daartoe werd midden onder den tak der voor onderzoek 

„bestemde boomen eene verticale insnijding gemaakt en aan 

„eene zijde daarvan een reep bast weggenomen. 

„Daarna werd de tak verwijderd. 

„Eene maand na deze operatie werd aan den anderen kant 

„der insnijding een even lang en breed stuk bast uit den 

„boom weggenomen. 
„De analyses toonen aan, dat het verwijderen van takken, 

„die nog gelegenheid hebben zich te ontwikkelen, die nog niet 

„geheel zijn onderdrukt, een ongunstigen invloed uitoefent op 

„de samenstelling van den bast.” 

Bovenstaande conclusie zal waarschijnlijk door den rapporteur 

getrokken zijn uit het hieronderstaande 6-tal analyses, voor- 

komende op een staat, door ondergeteekende ingediend, van 

zijn, in het jaar 1890, gedane analyses; want in geen der 

andere verslagen omtrent de ts-kina-ond ing 

wordt betreffende deze kwestie iets naders aangetroffen. 3 
26 

le) 
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5 Ot 

z R= SS 
8 [Sla s)_ 
sl 8ISI5 ISES 
EELS 8 sl 2 
Es —_ bn} ml 

Al 7,814.74| — 1.95 14.50| Bast van een boom onder den tak vóór het sleunen 

5l 7.691.792 — (1.69 (14.40) » PD > » Pr nan 

6| 8,261.80| — 1.84 (11.90| » Dh » PR VOO » 

11 7,691.84| — 1.93 14.73| » Pp » » Pr 

810.62/0.51| — 10.77 [11.90{ » Pp » ) » _» vóór » > 

910.4010.52| — 10.78 [14.40{ » Pe » » en » 

Omtrent de noodzakelijkheid van snoeiing der kinaboomen zegt 

Moens in zijn bekend werk „De kinacultuur in Azië” op blz. 175: 

„Overigens wordt tegenwoordig het snoeien hier slechts 

„bepaald tot die gevallen, waar zijtakken zich ten koste van 
„den goeden groei des hoofdstams en daarmede parallel ont- 

„wikkelen, zoodat ze, blijvende, een tweeden top zouden 

„vormen. In de eerste twee à drie jaren worden de C. 

„Ledgeriana’s geheel met rust gelaten: daarna worden elk 

„jaar, of om de twee jaar, een paar der onderste takken weg- 

„gesnoeid, zoowel om de noodzakelijkheid van uitdunning der 

„verkrijgen. Door het opsnoeien dier onderste takken komt 

„terstond weer meer licht in de plantsoenen’ 
Onderzoekingen met het oog op eventueele vermeerdering 

dan wel vermindering van het alcaloïd-gehalte, tengevolge van 

het opsnoeien, worden door Moens niet opgegeven ; en, daar het 

toch voor een rationeele cultuur van groot belang is te weten, 

of het z. g. „opkappen”’ werkelijk een nadeeligen invloed op het 
alcaloïd-gehalte uitoefent, zoo werd het noodzakelijk geacht, 
de in 1890, uit een 6-tal analyses gemaakte gevolgtrekking; 

door een uitgebreide proef te bevestigen. 
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Uit de daartoe gedane analyses N°% 1-20 blijkt nu, dat 
het verwijderen van takken, welke nog gelegenheid hebben 
zich te ontwikkelen, welke dus nog niet geheel zijn onderdrukt, 
GEEN ongunstigen invloed uitoefent op de samenstelling van 
den bast. 
Om echter na te gaan, of wellicht na een langer tijdsverloop 

dan van één maand zich een nadeelige invloed doet gevoelen, 
werden, bij eene tweede proef, de basten vijf maanden nà het 
wegnemen der takken onderzocht. 

Ook hierbij kon geen nadeeligen invloed geconstateerd 
worden [zie analyses N° 21—40 

Volgens de uitkomsten der analyses N° 41—47 was het 
resultaat eveneens negatief; en, ofschoon de laatste proef met 
1 boomen in de praktijk sterk te ontraden is, omdat de 
verdere ontwikkeling van den boom er een tijd lang door 
gestremd wordt, zoo leert zij toch, evenals de twee andere 

proeven, dat het wegnemen van takken of het zoogenaamd 
sleunen [opsnoeien] zoo goed als geen invloed op het alcaloïd- 
gehalte van den boom uitoefent, en dus de gevolgtrekking in 

bovengenoemd jaarverslag van 1890 gemaakt als onjuist moet 
verworpen worden; hetgeen niet onbegrijpelijk is, als men 

nagaat, op hoe weinige gegevens zij gebaseerd was. 

Lembang, Augustus 1894. 

Ten slotte werd nog een derde proef genomen, en wel, door 

van een 7-tal boomen nagenoeg alle takken weg te nemen; 

Z.8. „direct op stam gebracht,” echter met dien verstande, dat 

e boom nog een behoorlijke kruin bleef behouden. 

(Deze all. s.v. p. als 4e in te lasschen op pag. 399.) 
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ze | SAMENSTELLING. 
A 
el 
E KINA-SOORT. 5 En p ke De 
5 5 : do Es PE 
4 5 8 3 di 8 tg EE 

ze O8 a, 8 Ed 

1 C. Ledgeriana ent 10,32 0,30 — 0,96 11,58 
» » D) » 0,40 0,30 — 0,90 11,60 

2 D) » » 13,20 0,35 — ‚64 141 
> » » D) 13,10 0,36 — 0,70 14,16 

3 » » » 11,74 0,41 — 0,69 12,84 

> » D) » 11,76 0,40 — 0,70 12, 

4 D) » D) 12,02 „0,36 — 0,87 33, 

» » D) D) 12,20 0,40 — 0,80 13, 

5 > > > 11.87 0,43 de 077 | 43, 
D) D) » D) 11,81 0,45 — 0,80 13,0 
6 D) D) D) 12,55 0,39 — 0,86 13,80 
» » >» » 12,65 „40 — 0,80 13,85 

7 > > » 13,06 0,40 de 074 | 14% 
D) » D) D) 13,12 0,38 _ 0,75 14,25 
8 » » » 13,12 0,38 _ 0,87 14,91 
» » » D) 13,10 0,40 — 0,85 14,55 
9 > 5 > 12, 0,34 Er 087 | 13,4 

dE. > 5 > 12,10 33 ae 088 | 41331 
10 » > > 12,90 „35 — 1,08 | 14, 
> > > > 13,00 | 0,36 in 098 | 143: 
u Hybride 11,45 0,34 en 261 | 144 
> > 11,47 0,80 a 2,60 | 1481 
12 Ent No. 38,f 11,10 0,30 == 60 | 12,0 
> A 11,09 0. — 0,76 12,1 
13 » No. 23 7,20 spoor _ 0,27 1, 
» » » KK yi » ET. 0,28 7, 
14 Zaailing 9.72 116 da 0,92 | MM, 
> > 9,68 1,00 — 0,92 | 1, 
45 Di 8,77 1,38 he 1 ‚08 1, E 

> » „5 1.23 en 1,02 10, 
16 s 3,67 2,40 EG 1,31 ze 

> > 3,65 IAA de, 1,28 1,9 

17 Hybride ent 8,66 0.34 — 5 | 10,9 
» > 8,58 0,30 zen 92 | 10,8 
18 Zaailing 66 1,40 = 148 | 129 
» 5 9,47 1.37 08 | 41p 
19 Hybride ent 8,47 0,29 en A | 10, 
» » „33 0.27 ha 1,76 10,3 
20 > 8,30 0,24 — 2,02 | 109 
> > 8,30 0,23 he 1,98 | 109 
24 C, Ledgeriana ent 12,77 0,36 er 0,87 14,0 
» » > » 13,00 0,36 hes 1,41 144 

22 > » » 12,92 0,38 al, 0,83 14,1 

die » > » 13,06 0.37 _ 0,67 rn 
23 > » » 10,90 0,42 we 062 | 11,9 
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BE 

AANMERKINGEN. 

2 Reep bast onder den tak vóór het sleunen. Dikte takken 19—22 cM, 
À » » » De De » » 
% » » » PD Vóór D » » tak 4% cM. 
3 » » » Ei » » 

D » » DP VOORED D) » Pet» 
» D) » PP Da » 

oe > D) > » » vóór » » D 118» 
En » » » bev nk » » 
> > » » rp vóór» D) D) 18» 
$ » » » Pp UR » » 
3 » D) » »- » vóór » » D) » 2D 
7 D) D) D) Pe bern » 
» » » » P_n VOOE » » » » 18 » 
8 » » D) Ks UA D) 
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RAPPORT OVER DE 

BOTANISCHE TOCHTEN IN BORNEO'S WESTERAFDEELING 

GEDURENDE DE BORNEO-EXPEDITIE 1893—94 

Ingediend aan de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig 

onderzoek der Nederlandsche koloniën 

DOOR 

Dr. H. HALLIER. 

Met een Schetskaartje.) 

Den 22stn September 1893 ving ik met de paketboot „van 
Riebeeck”, van Tandjong-Priok uit, de reis naar Pontianak aan. 
Reeds in den morgen van den 24sten kwam de westkust van 

Borneo in zicht en vertoonde deze zich als een donkere, nevel- 

achtige streep aan het oog van den toeschouwer In gespannen 
verwachting stond ik op den voorsteven van het schip, den 
blik onafgewend gevestigd op het eigenaardige land, waaraan 

ik mij gedurende een viertal maanden zou toevertrouwen. 
Bij de nadering der boot loste zich de donkere streep lang- 
zamerhand op in een onafzienbare, zich nauwelijks boven den 

zeespiegel verheffende vlakte, voor zoover als het oog reikte 
bedekt met een weelderig kleed van eindelooze wouden. Slechts 

hier en daar wordt die eenvormige vlakte, welke door haar 
rijken plantengroei toch ook weer vol leven is, onderbroken 

door verspreide, met bosch bedekte, bergtoppen en heuvel- 

ruggen, die zich als eilanden daarin verheffen. Om halftien 

ankerden wij, aan bijna alle zijden omringd door het frissche 

groen der bosschen, in een groote bocht vóór de monding van 
de Koeboe, een der vele delta-armen der Kapoeas, bij een 
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modderbank, welke wij eerst na het twee uur later intreden 
van den vloed konden overvaren. Reeds in de verte was de 
monding van de Koeboe in de met bosschen omgeven bocht 
te onderscheiden door een breeden vegetatiezoom, die niet, 
zooals ik eerst meende, bestond uit een groote rietsoort, doch, 
gelijk mij bij het binnenvaren der monding bleek, gevormd 
werd door Nipa fruticans, een palm zonder stam. Aan beide 

zijden begrensden zij tot op grooten afstand het smalle vaar- 

water; als door een onzichtbare hand bewogen, trilden hun 
frisch groene bladveeren in den wind en, door de golvende 

deining van het kielwater in beweging gebracht, wiegden zich 

de groote, onmiddellijk uit het water oprijzende vederbladeren 

rhythmisch heen en weer. Meer bovenstrooms wordt de Nipa 

vervangen door een Pandanussoort (Mal. rasau), welke op een 

dunnen, meestal onvertakten, tot vijf meter hoog wordenden 

stam een kroon van in drie schroeflijnen geplaatste, lintvor- 

mige bladeren draagt, en hier en daar eveneens een dichten 

zoom langs den oever vormt. Waar de Pandanuszoom ont- 

breekt, nadert het weelderige, tropische woud met zijn rijkdom 

van vormen en soorten meestal den oever. In de meest ver- 

schillende tinten van groen welven de kronen der boomen zich 

trapsgewijs boven elkaar, terwijl hier en daar de toppen uit- 

steken van talrijke klimpalmen (rotan) met deels zwaardvor- 

mige, deels ruitvormige vederblaadjes, welke met behulp hunner 

gedoornde bladnerven tot in de hoogste boomen naar boven 

klimmen. Ipomoea digitata, met prachtige, paarse bloemkelken, 

en talrijke andere lianen dragen er eveneens toe bij het woud, 

vooral dáár, waar het, aan het volle licht blootgesteld, den 

stroom als tusschen groene muren inklemt, tot een ondoordring- 

bare wildernis ineen te vlechten, en hangen soms in dichte 

epiphytische Pandanussoort, talrijke varens, orchideeën en 

andere epiphyten genesteld, en eenige afstervende woudreuzen 

zijn zóó dicht met zulke schijnparasieten bedekt, dat zij er 

geheel door verstikt zijn. De kronen van vele boomen zijn 
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met tallooze, kleurige bloesems doorweven. Daaronder vallen 
het meest in het oog een aan den oleander verwante boom, 
die dicht bezaaid is met melkwitte bloemen, en wiens groote, op 
appels gelijkende vruchten aan lange stelen naar beneden hangen 

(Cerbera lactaria); verder de met paarse bloemtrossen overdekte 
boenggoer (Lagerstroemia reginae), een tot de Malvaceeën behoo- 
rende boom met gele, klokvormige, hangende bloemen (Hibiscus 

tiliaceus), Wormia subsessilis, een groote struik met mooie, 

groote, goudgele bloemen en een andere boomachtige soort van 
hetzelfde geslacht, op gelijke wijze bloeiend. Hier en daar 

breidt de door talrijke wortelzuilen gedragen, breede kroon 

van een grooten vijgeboom zich ver over het water uit; dik- 
wijls zoo ver, dat de twijgen tegen de borstwering van het 

voorbijsnellende schip slaan en met de handen te grijpen zijn. 

Het dierenleven spiegelt zich bijna geheel af in de geheim- 
zinnige diepte van dit plantenkleed, dat alles als met een gol- 

venden, bont bewerkten mantel bedekt. Slechts zelden gebeurt 
het, dat een groote ijsvogel met blauwglanzig gevederte over 

de stille watervlakte in pijlsnelle vlucht voortschiet, of een 
zwarte reiger zich met loomen wiekslag uit een boom verheft 
en een eind stroomopwaarts weer nederstrijkt, totdat het geluid 

der naderende schroef hem opnieuw opschrikt. Zelden slechts 
zoekt een bonte vlinder op de guirlandes aan den oever naar honig 
bevattende bloemen, of verraadt een troep apen zich in de 

dichte takken der boomen door het luide ritselen der schud- 

dende twijgen of door hun twistgeschrei. In het algemeen 
heerscht over het landschap een doodsche stilte, die het geheim- 
zinnige der ondoordringbare diepten van het maagdelijk woud 
nog vergroot. 

Zoo was ongeveer de eerste indruk, dien ik van Borneo 
ontving. Men moet nu evenwel niet meenen, dat de natuur 
hier overal dezelfde verkwistende weelderigheid tentoonspreidt. 

Groote oppervlakten oorspronkelijk woud toeh zijn der vernie- 
lende menschenhand ten offer gevallen, en in de plaats daar- 
van is een jong, aan soorten arm bosch opgegroeid, welks 
witte stammen nog niet onder slingerplanten en epiphyten 
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bedolven zijn. Borneo is voor zoo'n groot gedeelte door die 
oorspronkelijke, en nieuwe bosschen bedekt, dat de kleine 
plekken bebouwde grond daartegenover bijna verdwijnen. 

Behalve de Koeboe moet men om Pontianak te bereiken nog 
twee deltatakken der Kapoeas, tot aan Soeka Lanting, stroom- 
opwaarts volgen en daarna gedurende ongeveer 3!/, uur de 
kleine Kapoeas afvaren. Om acht uur ’savonds kwamen wij 
te Pontianak aan, waar ik met alle voorkomendheid door den 
Resident Tromp ontvangen en gehuisvest werd. Het was voor- 
uit te berekenen, dat zich door de groote afstanden en de om- 
slachtige en ongeregelde verbinding met Pontianak bij het 
verzenden van planten uit het gebied der Boven-Kapoeas vele 
moeilijkheden zouden voordoen. Om nu te voorkomen, dat 
algemeen voorkomende soorten uit ver verwijderde en boven- 
dien misschien moeilijk toegankelijke streken zouden behoeven 
aangevoerd te worden, lag het in de bedoeling van den resi- 
dent — en ik deelde zijn meening volkomen — dat ik mij eerst 
zou bepalen tot de naaste omgeving of tenminste tot zulke 
streken, van waar de verzamelingen, zonder gevaar voor bescha- 
diging door een lang en moeilijk vervoer over land, terstond 
te water zouden kunnen verzonden worden; daarbij was het 

van groot belang de flora van het gebied, dat ik het voorrecht 
zou hebben te bereizen, te vergelijken met die van andere 

streken van het gewest, waaronder hoog gelegene. Om deze 

redenen werden de eerste drie tochten niet ondernomen naar 

de Boven-Kapoeas, maar naar Soeka Lanting, waar ik de 

flora der laaglanden verwachten kon, naar Poelau Lemoekoe- 

tan (Lomboekoetan), vanwaar ik de vertegenwoordigsters der 

bergflora terstond per stoomboot naar Pontianak zou kunnen 

overbrengen en naar den Nioet (Mioet?), een uitgedoofden 

vulkaan, van ruim 1700 M. hoogte, waarop ik hopen mocht 

een kenmerkende bergflora aan te treffen. 

Met het stoomjacht „Karimata’, dat de resident te mijner 

beschikking had gesteld, voer ik den 27ste September ’s mor- 

gens om 10 uur de kleine Kapoeas op tot in den omtrek van 

Soeka Lanting, waar wij voor de monding van een zijriviertje 
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het anker lieten vallen. ’s Middags om 2 uur ging ik per sloep 

de smalle, door een dicht bladerendak overwelfde beek in, doch 

al zeer spoedig werd de vaart belemmerd door omgevallen 

boomstammen, en zag ik mij genoodzaakt aan land te gaan. 

Hier was ik omgeven door een schaduwrijk moerasbosch, welks 

ver langs den bodem voortkruipende wortels een netwerk met 

groote mazen vormden, waartusschen het water zich in diepe 

modderpoelen verzameld had. Om niet in het slijk te zakken 

trachtte ik op de dikkere wortels en de zich aan den voet der 

stammen bevindende humusheuveltjes om de kuilen heen te 

loopen; doch door de ongewoonte en mijn plompe soldaten- 

schoenen en slobkousen gelukte dat slechts zeer onvolkomen en 

mijn Maleische tochtgenooten, die met hun bloote voeten 

natuurlijk gemakkelijk over de boomwortels en door de modder- 

poelen konden gaan, zullen wel nauwelijks hun lachen hebben 

kunnen bedwingen over deze eerste pogingen in het tropische 

oerwoud. Aangezien de kruinen der boomen te dicht in elkaar 

gedrongen en te hoog waren, om bloemen en vruchten te kuu- 

nen onderscheiden, was de botanische opbrengst dezen keer nog 

niet zeer rijk, en ik keerde daarom spoedig weer naar boord 

terug. Met beteren uitslag voer ik nog dezen en de twee 

volgende dagen boven Soeka Lanting twee andere zijriviertjes 

in, om de omliggende bosschen en eenige verwilderde ladangs 

te onderzoeken en volgde ten slotte in de sampan geruimen tijd 

de oevers der Kapoeas om de veelvormige en gemakkelijk te 

bereiken oevervegetatie in te zamelen. Toen ik juist weer plan 

had om langs den oever de boot voorbij te varen, riep de 

Maleische djoeragan (kapitein) daarvan mij toe, dat er zich in 

de nabijheid een groote kaaiman bevond, en dat het gevaarlijk 

zou zijn met de kleine sampan nog verder te gaan. Hoewel ik 

de bedoeling begreep, werd ik er toch niet verstoord over, maar 

gaf, daar de avond reeds begon te valten, aan dezen wenk tot 

terugkeeren gehoor. Aangezien het voor het inleggen der planten 

meegenomen papier door de onverwacht rijke vondsten geheel 

opgebruikt was, keerde ik reeds een dag vroeger, dan anders 

noodig zou geweest zijn, in den avond van den 29ste" Septem- 
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ber met een aanzienlijk aantal, groetendeels nog niet ingelegde 
planten, naar Pontianak terug. 

De veelvuldige regens en de groote vochtigheid der lucht 
maken het in Borneo onmogelijk op groote schaal planten in de 
zon te drogen, waardoor het maken van een herbarium in het 
begin groote moeilijkheden ondervond. Wel bood de machine 
der Karimata een uitstekende gelegenheid aan om een deel der 
verzamelde planten snel en goed gedroogd te krijgen, maar ik 
bedierf nog veel, vóór ik er achter was hoe de moeilijkheden 
het best te overwinnen waren. In den eersten tijd stelde de 
resident een stookplaats bij de bijgebouwen zijner woning ter 
beschikking, waar de planten op een houten rooster boven een 
houtskoolvuur gedroogd werden; maar later, toen in het binnen- 
land de woningen der Dajaks of de wildernis mij tot pleister- 
plaats dienden, was het steeds mijn eerste zorg een grooten rooster 
van wildhout te vervaardigen, dat ter beschutting tegen regen 
met een dak van kadjang (matten van palm- of Pandanusbla- 
deren) overdekt werd. Daarop werden de planten uitgespreid, 
nadat zij tot dunne pakken geperst waren, die ik tusschen twee 
bamboeramen met touw of rotan had doen samenbinden, en 
daaronder werd van ’s morgen vroeg tot ’savonds met hout, 
dat de vier mij steeds begeleidende Dajaks elken morgen kapten, 
een matig vuur onderhouden. 

Den 2den October ’s morgens om half acht vergezelde ik den 

resident per gouvernementsstoomer „Singkawang’” naar de 

plaats van denzelfden naam aan de westkust, ten noorden van 

Pontianak. In den ochtend van den 3d" bereikten wij de 

reede van Singkawang, waar de resident aan wal ging om 

zieh voor drie dagen naar Montrado te begeven. Ik zelf 

stoomde, na de oevers der Singkawangrivier tot aan de plaats 

van dien naam vluchtig onderzocht te hebben, naar het eiland 

Lemoekoetan, waar wij drie dagen voor anker lagen. Alle 

tusschen de Kapoeas en de Sambas voor de westkust van 

Borneo gelegen eilanden zijn kleine, zich onmiddellijk uit zee 

verheffende heuvels van tot ongeveer 300 M. hoogte boven 

den zeespiegel. De meeste zijn reeds voor een goed deel 
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met klapperboomen beplant; alleen op Poelau Temadjoe, waar 
Teysmann 1) zich voor twintig jaar vijf uren ophield, P. Randajan, 
het kleine P. Seloewas en vooral op P. Lemoekoetan zijn nog 
grootere gedeelten van het oorspronkelijke bosch behouden 

gebleven. Het laatstgenoemde eiland, welks lengteas van noord 

naar zuid en ongeveer evenwijdig aan Borneo’s westkust loopt, 

heeft in het midden een laag smal gedeelte; over dit zadel 

maakte ik nog den avond van den 3de" een klein uitstapje 

naar het westelijke strand om mij voorloopig met de plaats 

bekend te maken. Reeds van het begin af had ik vooral mijn 

aandacht geschonken aan boomen en klimplanten, daar ik 

hopen kon, juist hieronder veel nieuws en belangrijks aan te 

treffen, omdat daarvan meestal niet dan met moeite bloemen 

en vruchten te verkrijgen zijn, en zij om die reden dikwijls 

min of meer door de verzamelaars veronachtzaamd worden. 

En voor dat doel is Borneo geen ongeschikt land, daar de 

Dajaks zeker en krachtig de bölioeng (bijl) weten te hanteeren 

en bijna allen ook uitstekend kunnen klimmen. Bij het uit- 

stapje naar Soeka Lanting had ik echter de opmerking gemaakt, 
dat te midden van het hoogstammig bosch het bladerendak 

meestal te hoog en te dicht is, dan dat men van den bodem 
af bloemen en vruchten kan onderscheiden, vooral omdat deze 

bij voorkeur gevormd worden in de toppen der boomen, waar 
het licht vrijen toegang heeft. 
Op Lemoekoetan koos ik daarom in den voormiddag van 

den 4dn October eerst een, op een steile helling van het eiland 

pas opengekapte ladang uit, vanwaar uit, naar ik hoopte, met 

den tooneelkijker de boschrand gemakkelijk zou kunnen worden 

afgezocht. Doch daarin had ik mij, tenminste wat de gemak- 

kelijkheid betrof, zeer bedrogen. Links en rechts lagen in de 

reeds met mais, sorghum, pisang, bataten, enz. beplante ladang 

en vooral langs den boschrand nog groote half verbrande 

boomen door elkaar, en ik moest nu eens over de dikke 

1) J. E. TEysMANN, Verslag eener botanische reis naar de westkust 

van Borneo, van 3 Juli 1874 t/m 18 Januari 1875 in Natuurk. Tijdschr. 

Ned.-Indië. 
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stammen klimmen, dan weer er langs loopen, of door de 
verkoolde takken kruipen. Hoog gras en struikgewas, waardoor 
de oneffenheden van het terrein verborgen, en hier en daar 
ook stammen, takken en groote steenen bedekt en aan het 
gezicht onttrokken waren, vermeerderden de moeilijkheden. 
Bovendien bevond zich juist op de grens tusschen woud en 
ladang een diep ravijn, waarin de naar beneden gevallen stam- 
men een volmaakte barricade vormden. Met dergelijke terrein- 
moeilijkheden had ik ook op de overige tochtjes op het eiland 
te kampen; maar niettegenstaande dat was het herbarium, toen 
wij den 7der October ’s morgens het eiland verlieten, om naar 
de reede van Singkawang terug te keeren, met 130 nummers 
verrijkt. Hier kwam de resident weder aan boord, waarna 
wij naar Sambas stoomden om daar met den assistent-resident 
VAN DELDEN, den sultan van Sambos en Dr. NreuweNHuis 
een geprojecteerden tocht naar den Nioet, in het brongebied 
der Sambas-rivier, te bespreken. Den 10dr ’savonds waren 
wij weer te Pontianak terug. 

Nadat de noodige voorbereidende maatregelen genomen waren 
aanvaardde ik den 13der Oktober des namiddags in gezelschap 
van den luitenant Herorp, die het photographische deel van 
den tocht op zich genomen had, en den mijningenieur WING 
EasroN per gouvernementsstoomer „Djambi’” weder de reis 

naar Sambas. Van hier uit voeren wij met Dr. NirUWENHUIS 

in den morgen van den 16der Oktober in vier bidars, d.z. kleine, 
Maleische, met kadjang (matten van palmbladeren) bedekte 
vaartuigjes, waarin men slechts zitten of liggen kan, en die elk 
bemand waren met vier of vijf roeiers, de kleine Sambas-rivier 

op tot aan de Teroesan, een natuurlijken, maar door menschen- 

handen voor kleine vaartuigjes bevaarbaar gemaakten verbin- 

dingsweg; door deze Teroesan kwamen wij in de groote Sam- 

basrivier, die wij later voor de zijrivier Tanggi verlieten om 

langs deze Sanggau in den namiddag van den 18der te bereiken. 

Zooals Dr. Nieuwenuuis juist vermoed had, waren de 50 

door den sultan opgeroepen Dajaks, die ons zouden begelei- 

den, nog niet ter plaatse. Eerst in den loop van den 19ten 
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kwamen zij langzamerhand in groepen uit hun verschillende 

kampongs aan. De indruk, dien deze Dajaks, de eerste, die 

ik te zien kreeg, op mij maakten, was juist niet zeer gunstig. 

Kleine, magere, havelooze gestalten, waarvan ongeveer de helft 

bovendien aan een besmettelijke huidziekte (koerap) leed, 

welke daarin bestaat, dat de huid plaatselijk, of ook wel over 

het geheele lichaam in talrijke stukken afschilfert. De klee- 

ding der meesten bestond slechts uit een lendengordel van 

boomschors (Artocarpus sp.) en een, op de wijze van Herku- 

les’ leeuwenhuid, over den schouders geworpen stuk derzelfde 

stof Slechts weinigen bewezen door het dragen van broeken 

en in flarden gescheurde baadjes hun naderen omgang met 

Maleiers. Onder deze armoedige wezens bevonden zich echter 

ook eenige karakteristieke en zelfs schoone typen. Bijna allen 

onderscheidden zich door een goed ontwikkeld spierstelsel, een 

veerkrachtigen, zwevenden gang en een opgerichte houding, 

welke den meesten Europeanen tot voorbeeld zouden kunnen 

dienen, en een bijna katachtige buigzaamheid en lenigheid. 

Toen eindelijk een voldoend aantal dragers bijeen was, bra- 

ken Dr. NieuweNHuis en ik in den namiddag van den 19%” 

Oktober te drie uur op, om ons naar de ongeveer drie uur 

verwijderde Dajaksche kampong Dawar te begeven. Eerst 

ging de weg, een uiterst gemakkelijk Dajaksch pad, door een 

ondoordringbare ladangwildernis, waar hooge grassen, varens en 

andere kruidachtige planten, struiken, klimplanten en kleine, lage 

boomen in een niet te ontwarren chaos door elkaar groeien. 

Te midden van dit struikgewas vormt de weelderige en goed 
onderhouden pepertuin van den heer GissBertS met diens ver- 

blijf te Lembang een bekoorlijke oase. Hen eindweegs voorbij 

de plantage eindigt deze wildernis en maakt plaats voor een 

groote alang-alangvlakte, waarop de alang-alang door de ver- 

schroeiende hand der Dajaks, waaraan op den duur ook niets 

anders dan deze grassoort weerstand kan bieden, zoo schoon 

gehouden wordt, dat men zich bijna in een vruchtbaren tarwe- 

akker van Europa verplaatst zou wanen. Afwisselend met dit 

alang-alangveld volgen nu weer eens ladangwildernis, dan weer 
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bosch of nog in bebouwing zijnde ladangs. Zoowel tusschen de 
alang-alang als in het heestergewas trof ik algemeen een oude 
bekende aan, nl. het adelaarsvaren (Pteris aquilina), dat hier 
evenals aan de Boven-Kapoeas in groote menigte met goed ont- 
wikkelde bladeren voorkomt, en in vereeniging met een andere 
varen (Gleichenia dichotoma) een bijna ondoordringbaar kreupel- 
bosch, soms van manshoogte, vormt. Behalve dat meermalen 
de vrij breede en diepe Tanggi en kleinere zijrivieren doorwaad 
moesten worden, was het voetpad tot Dawar toe zeer gemak- 
kelijk, en alleen de gloeiende hitte, vooral in het onbeschaduwde 
alang-alangveld, was in het begin zeer hinderlijk. Ongeveer 
halfweg werden wij echter overvallen door een aanhoudenden, 
van onweer vergezelden stortregen, die slechts in de bekende 
regenbuien van Buitenzorg zijns gelijke kon vinden. Ter be- 
schutting daartegen stak ik een meegenomen, inlandschen pajong 
(regenscherm) op; maar toen ik daarmee in het bosch nu eens 

links, dan weer rechts tegen boomtakken stiet, en er over het 
geheel weinig nut van ondervond, sloot ik hem spoedig weer, 
om hem gedurende het geheele achtmaandsche verblijf op 
Borneo niet weder te gebruiken. Nog voor het intreden der 
schemering bereikten wij, geheel doornat, Dawar. Deze kam- 

pong, gelijk trouwens alle in den omtrek van Sanggau, bestaat 
niet, zooals gewoonlijk het geval is met de Dajaksche kampongs, 
uit één of enkele groote, lange woningen, waarin ruimte is 

__voor verscheidene families; maar uit een aantal kleinere huizen, 

die alle op palen hoog boven den grond staan. Door de onvermoei- 
de werkzaamheid der varkens, waaraan in vele andere Dajaksche 
woningen een omheinde plaats onder het huis is aangewezen, 

maar die zich hier in de geheele kampong en de omgeving daarvan 
allerlei buitensporigheden veroorloven, is de kampong in een 

diepen modderpoel herschapen. Daar, waar deze laatste natuur- 

lijkerwijze het diepst is, n.l. in het midden van het dorp, be- 

vindt zich een huis, dat tegelijk als raadhuis, voorraadschuur, 
hôtel en zeker nog tot velerlei andere doeleinden dienst doet. 

Het is wel veel kleiner dan alle andere, maar staat op veel 

hoogere palen meer dan vijf meter boven den grond. Men komt 
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er binnen door middel van een soort kippenladdertje, dat be- 

staat uit een van uit den modderpoel schuins naar de deur ge- 

plaatsten, op gelijke afstanden van dwarse insnijdingen voor- 

zienen, grooten boomstam. Dergelijke ladders bevinden zich aan 

alle andere huizen en in het algemeen aan alle Dajaksche 

woningen, die ik later nog zag. In onze rustplaats aangekomen, 

zouden wij wel gaarne droge kleederen gehad hebben, om onze 

door den regen doorweekte te verwisselen; maar het was vooruit 

te begrijpen, dat de achtergebleven koelies met onze barang 

(goederen) nog eindeloos lang op zich zouden laten wachten en 

zoo bleef er ten slotte niets anders over dan het eene natte 

kleedingstuk na het andere uit te trekken en bij de zich in 

het midden van het vertrek bevindende stookplaats te drogen 

te hangen, tot wij eindelijk, wat het aantal onzer kleeding- 

stukken betrof, niet veel meer van de Dajaks verschilden. 

Terstond na onze aankomst reikten de Dajaks van Dawar ons 

water aan in groote bamboekokers en spoedig daarna onthaalden 

zij ons op oebi (bataten) die door hun groot zetmeelgehalte aan 

aardappels doen denken, maar een onaangenaam zoeten smaak 

hebben. Dit bewijs van vriendschap gaf ons de geruststellende 

verzekering, dat wij hier met onschuldige schepsels te doen 

hadden, en zoo gingen wij, nadat onze barang eindelijk ter 

plaatse aangekomen was, onder elf aan den wand opgehangen, 
zwart berookte Dajaksche schedels een zeer kalme nachtrust te- 

gemoet. Eenige dezer schedels waren gehalveerd, en men ver- 

telde mij, dat zij vroeger tusschen twee verschillende kampongs, 
die gezamenlijk op koppensnellen uitgegaan waren, verdeeld 

waren en dat dus de ontbrekende helften in een andere kampong 
werden bewaard. Den volgenden voormiddag vervolgden wij 
onzen weg bij aanhoudenden, doch slechts matig sterken regen. 

Het pad, dat van Sanggau af altijd den rug van een lange en 

breede, van den Nioet uitgaande, basaltader volgt, was in het 

begin, toen het weer door uitgestrekte, geelgroene met alang- 
alang bedekte vlakten voerde, nog altijd zeer goed; verder 

werd het tusschen het struikgewas van oude, verlaten ladangs 
elk oogenblik slechter. Het liep nu meestal over in rijen lig- 
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gende boomstammen, die daarenboven hier en daar door den 
weligen grasgroei dedekt waren. Nog veel meer dan op het 
kippenladdertje van de balei te Dawar, was hier de balanceer- 
unst van een geoetenden koorddanser noodig, want bij elken 

misstap viel men in gaten, onder een bedriegelijk graskleed 
verborgen, of in het dichte kreupelhout, waar men door de 
doornige ranken van braamstruiken (Rubus Hasskarli Mig.) 
liefderijk omstrengeld werd. Wel was de weg in het daarop 
volgende bosch over het geheel weer zeer goed, hoewel de 
voortdurende regen hier en daar moerassige plaatsen gevormd 
had, maar meermalen raakte ik, door het planten verzamelen 
achterblijvend, hem bijster, daar het bosch niet zeer dicht en 
overal begaanbaar was, zoodat dikwijls alleen Dajaks het pad 
konden vinden. Nadat wij ook in het bosch nog een goed 
eindweegs hadden afgelegd, kwamen wij aan de reeds bekende 
Tanggi, die nu door de aanhoudende regens tot een diepen 
en wilden stroom aangezwollen was. De weg eindigde hier; 
maar men zeide ons, dat de plaats, waar een pondok (hut) 
voor ons gebouwd zou worden, niet ver meer was. Na her- 
haald roepen verschenen dan ook op den anderen oever eenige 
Dajaks en nieuwsgierig vroegen wij ons af, wat zij wel zouden 
beginnen. Zij liepen weder het bosch in en kwamen weldra 
met lange stukken rotan terug. In weinige oogenblikken werd 
er een sterk rotantouw, dat ons tot houvast zou dienen, ver- 

vaardigd en van den eenen oever naar den anderen over de 
rivier gespannen; wij bemerkten dat onze hoop op een brug 

in de nabijheid ijdel was geweest, en dat wij zoo’ goed en zoo 

kwaad als het ging door den stroom moesten waden. Met 

doodsverachting doorwaadden wij stap voor stap, ieder tusschen 

twee sterke Dajaks, langs het rotantouw den onstuimigen 
stroom, die ons tot aan de heupen reikte, en kwamen weldra 

aan het doel onzer reis. Met den bouw der pondonks was 

men pas begonnen; maar onze aankomst was voldoende om te 

bewerken, dat het verzuimde zonder verdere aanmoediging 

in den kortst mogelijken tijd ingehaald werd. Op een van jonge 

boomstammetjes gemaakte balei-balei (een soort rustbank) werd 
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een stellage opgericht, die met groote boom- en palmbladeren 

bedekt werd, en aan den noordkant werden wanden van palm- 

bladeren aangebracht. In het bosch dropen de takken en blade- 

ren van boomen en struiken van den nog altijd aanhoudenden 

regen en met zichtbaar welgevallen over deze rijkelijke gave 

kropen talrijke bloedzuigers in allerlei bochten over den grond 

en langs de twijgen rond. Toen wij na het gereedkomen der 

pondoks onze slobkousen en schoenen uittrokken, bleek het uit 

onze met bloed doortrokken broeken en kousen, dat wij, ondanks 

ons schoeisel, niet minder van deze bloeddorstige wezens hadden 

te lijden gehad dan de blootsvoets gaande Maleiers en de in 

hun kleeding den natuurstaat nog veel naderbij komende Dajaks. 
Wederom moesten wij alle kleedingstukken bij het vuur drogen, 

waar zij door den rook allengs een intensief bruingele kleur 

aannamen. 

Den volgenden dag maakte ik mij ten nutte, om den plan- 
tengroei der omgeving van den pondok te onderzoeken en de 
geringe moeite werd rijkelijk beloond door een aantal mooie 

bladplanten, waarbij een Curculigo met zilverachtig gestreepte 
en eenige andere Monocotyledonen met zilverwit gevlekte 

bladeren. 
In den morgen van den 22sten Oktober ondernamen wij geza- 

menlijk met de heeren Wing EasroN en HeroLp, die ons 

intusschen van Sanggau achterop gekomen waren, de beklim- 

ming van den berg. De langzamerhand stijgende weg voerde 
eerst nog een eind dicht langs den rechteroever der Tanggi, 
daarna liep hij echter geruimen tijd aan den voet van hooge 

rotswanden voort, waarvan het water ‘hier en daar naar beneden 

vloeit en zich zelfs in den vorm van een aardigen waterval 

afstort. Ook hier vond ik weer een menigte schoone bladplanten, 
waaronder de familie der Gesneraceae door bijzonder fraaie 

soorten met fluweelachtige bladeren vertegenwoordigd was, ter- 
wijl de beekjes aan den voet van den waterval door een zilver- 

wit gestreepte Elatostemma omzoomd waren. Een groot aantal 
dezer sierplanten werd ter planting meegenomen. Daar zij echter 

voorloopig in aarde, mos en groote bladeren verpakt werden en 
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eerst meer dan veertien dagen later te Pontianak in kisten met 
aarde overgeplant werden, is helaas van deze eerste, in het 
laatst van November naar Buitenzorg vervoerde bezending 
levende planten niet veel overgebleven. Evenals vroeger bij het 
maken van een herbarium, moest ik ook nu-bij het vervoeren 
van levende planten eerst ondervinding opdoen, voordat goede 
uitkomsten verkregen werden. Op mijn latere tochten nam 
ik, door de ervaring wijzer geworden, steeds eenige ledige 
kisten mee, om de planten òf terstond bij het verzamelen òf 
slechts enkele dagen later daarin te kunnen plaatsen. En hier- 
voor was de gelegenheid aan de Boven-Kapoeas zeer gunstig, 
omdat men meestal te water den voet der bergen bereiken kan 
en dus een lang en moeilijk transport over land onnoodig is. 

Door de rijke, botanische vondsten was ik zoo bezig gehou- 
den, dat zelfs de Dajaks met hun vrachten mij langzamerhand 
voorbijkwamen, en ik weldra den langen trein besloot. Toen 
evenwel de weg voorbij de rotswanden steil naar boven begon 
te gaan, haalde ik de koelies weer in. Allen hadden zich, na 

hun lasten neergelegd te hebben, bij een steile glooiing neer- 
gezet, en beweerden dat Dr. NrieuweNHuis, die zich altijd aan 
de spits van den trein bevond, niet verder kon en daarom den 
terugtocht bevolen had. Groote moeite en al mijn kennis van 

het Maleisch waren noodig om de koelies tot verder gaan te 

bewegen. Hun beweringen waren natuurlijk geheel uit de lucht 

gegrepen en hadden alleen ten doel, mij van de bestijging van 

den berg te doen afzien. Ook dezen dag bleven wij niet van 

regen verschoond en geheel doornat kwamen wij na een moei- 

lijken klim op een bergrug aan, die ons voor dezen nacht tot 

rustplaats zou dienen. Met den bouw der pondoks waren de 

Dajaks, ondanks de opdracht van het distriktshoofd te Sanggau, 

nog niet begonnen. Het eenige dat wij vonden, was een aan 

den rand der helling geplaatste bank, vanwaar wij, toen de 

regen opgehouden had, en de dichte nevels, die ons omring- 

den waren opgetrokken, een prachtig uitzicht genoten. Volgens 

den hoogtemeter van Dr. NieuwENHuis bevonden wij ons nog 

slechts op 1100 M. boven de zee en hadden dus naar onze bere- 
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kening tot aan den top van den berg nog 600 M. af te leggen. 

Den volgenden dag waren wij van plan dit ten uitvoer te 

brengen, maar het gelukte eerst na veel moeite en lange 

onderhandelingen, een zeker aantal der aanwezige Dajaks te 

bewegen, ons met de meest noodige barang te volgen. Den 

23sten ’s morgens begaven de drie andere heeren zich op weg, 

terwijl ik nog bleef wachten op het gereedkomen van twee 

manden om planten in mee te nemen, waarmede ik eenige 

Dajaks belast had. Tegen tien uur volgde ook ik, maar was 

niet weinig verbaasd reeds na eenige minuten de drie te voren 

vertrokken heeren tegen te komen. Zeer spoedig waren zij op 

den top van den berg aangekomen. Blijkbaar had het voor de 

Dajaks weinig aanlokkends gehad, ons goed tot op een 1700 

M. hoogen top naar boven te dragen, en zij hadden ons daarom, 

in plaats van op den Nioet, op den slechts 1325 M. hoogen 

Damoes gebracht. Terwijl nu de heeren Hrroup en ASTON 

den terugtocht naar Sanggau aannamen, volgde ik Dr NrEUWEN- 

Huis naar den top, zoowel om te botaniseeren, als ook om 
mij nauwkeurig te oriënteeren. Wij kwamen spoedig aan een 
rotskant, vanwaar zich een prachtig vergezicht aan onze oogen 

vertoonde; links lag, door een diep, steil afloopend en zeker 
verscheidene dagreizen lang ravijn van ons gescheiden, de 
machtige, tot aan den top dicht met bosschen bedekte kegel 
van den Nioet, die in de richting van de reeds vroeger ge- 
noemde, tot bij Sanggau doorloopende basaltader een soort van 
éénzijdigen krater vormt, gelijk aan dien van den Salak bij 
Buitenzorg. Rechts daarvan het zich langs den bovenloop der 

mbas-rivier uitstrekkende zandsteengebergte met den Seraäng 
als hoogste spits; daarvóór, aan gene zijde van een uitgestrekt 

h, de alleenstaande vulkaan Semedoem, terwijl tusschen 

de boomen het witte schuim van een grooten waterval, waar- 
van het bruisen, niettegenstaande den verren afstand, duidelijk 
hoorbaar was, in de zon glinsterde. Ter rechterzijde van den 

Semedoem verhief zich aan den horizon het hooge Bawang- 
gebergte bij Bengkajang; nog verder rechts liep de basaltader 

met haar uitgestrekte, geelgroene alang-alangvlakten; daar- 
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achter lagen de heuvels in de nabijheid van Sambas, en zeer 
in de verte aan den wazig violetten horizon verhief zich een 
spitse bergtop, dien wij voor den Goenoeng Pemangkat aan 
den mond der Sambas-rivier hielden. 

Hadden wij nu ons oorspronkelijk doel ook al gemist, in 
geen geval was deze tocht mislukt, daar hij beloond werd 
door een rijken botanischen oogst. Terstond na onze aankomst 
op den Damoes had ik op de plek, die voor het bouwen van 
onzen pondok schoon gemaakt werd, verscheidene fraaie beker- 
planten gevonden. Tegen den rotswand op den top vond ik 
tot mijn groote verrassing talrijke struiken van een mooie, 
kleine Rhododendron met kleine, roode klokvormige bloemen. 
De belangrijkste vondst waren evenwel Coniferen, die op den 
geheelen bergrug voorkomen met een stamomvang tot drie 
meters (Daerydium). 

Reeds vroeger had ik bij den resident jonge, van Mempawa 
afkomstige planten van zulke Coniferen gezien en van Dr. 

Nieuwernuis takken van een op den Boekit Roempoet bij 
de grens van Sarawak voorkomende soort ontvangen; later 
ontmoette ik dezelfde of naverwante soorten op al mijn zwerf- 
tochten. 

Daar het verlof van Dr. NievweNHuis niet meer toereikend 
was om nu den Nioet nog te beklimmen, besloten wij, in 

plaats daarvan, den Semedoem te bezoeken. Den 24sten Oktober 

daalden wij daarom weder naar onzen, den 22ste" verlaten 

pondok aan den voet van den Damoes af en den 25*te" trokken 

wij, zonder, sedert vijf dagen voor den eersten keer, door den 

regen doorweekt te worden, door het schaduwrijke hoogstam- 

bosch naar den voet van den Semedoem. Gedurende het laatste 

deel van den weg zette het Dajaksch pad, dat wij gevolgd 

hadden, zich voort in de bedding van een waterrijke beek, aan 

de oevers waarvan wij, onmiddellijk aan den voet van een uit- 

looper van den Semedoem, onze pondoks lieten opslaan. 

Den volgenden dag beklommen wij bij helder, zonnig weder 

langs een steil pad den bovenvermelden uitlooper, die zich hier 

en daar tot een weinig breeden kam versmalt. Op verschillende 
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plaatsen, waar deze kam zich zeer steil verheft en dus slechts 

voor kleine heesters en kruiden voldoende plaats oplevert, openen 

zieh schoone vergezichten, nu eens aan de linkerzijde op den 

Nioet en den Damoes, dan weder rechts over de basaltlaag en 

de geheele assistent-residentie Sambas tot aan den Goenoeng 

Koewei op de grens van Sarawak. 

Reeds op ongeveer 650 M. zeehoogte vond ik hier weer een 

Rhododendron met kleine, roode bloemen. De top is met hoog- 

stambosch bedekt, en het zeer beperkte uitzicht bepaalt zich 

daardoor tot eenige gedeelten der nabijzijnde bergen. Van uit 

een grooten boom, een Dipteroearpea, had ik echter een prachtig 

uitzicht, dat alles, wat wij reeds op verschillende punten van den 

kam gezien hadden, in zieh opnam. Terwijl ik nog in dien 

aanblik verdiept was, trachtte Dr. NieuweNHuis het uitzicht 

aan den kant van den Nioet vrij te maken, door de in den 

weg staande boomen te doen vallen. Daar evenwel alle bergen 

in den omtrek weldra door een dichten wolkensluier omhuld 

werden, moest hij zijn half volbracht werk staken. Juist toen 

wij den terugtocht wilden ondernemen, viel mij een boom door 

den eigenaardigen bladvorm in het oog. Ik liet hem vellen 

en bemerkte tot mijn groote verrassing, dat het weer een Co- 

nifeer was, en wel een, die verwant is aan den eigenaardigen 

Japanschen Gingko. Later bleek hij te behooren tot het 
geslacht Phyllocladus, waarvan tegenwoordig nog slechts drie 

zeldzame soorten bekend zijn. Van de jonge plantjes, die ik 

naar Buitenzorg zond, is er helaas nog slechts één in leven. 

Nog denzelfden dag daalden wij weer tot aan den voet van 
den berg af, en keerden den volgenden dag, 27 Oktober, over 

Dawar naar Sanggau terug. Het was een verschroeiend heete 

dag, die zich vooral in de kale, pas aangelegde ladangs gevoe- 
len deed, waarin bovendien de brandende boomen een verstik- 

kende warmte uitstraalden. De weg van Dawar naar Sanggau, 
dien wij acht dagen geleden uit vrees voor de in vallende 

duisternis in de grootste haast hadden afgelegd, scheen mij 

daardoor nu eindeloos lang toe, en ik was zeer verheugd, toen 

wij 'snamiddags weder te Sanggau terug waren. 
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Aangezien ik bij de balei van den sultan, die ons tot woning 
diende, een voor het drogen van planten zeer geschikte stook- 
plaats vond, had ik den Soendanees uit ’s Lands Plantentuin, 
dien ik van Buitenzorg meegenomen had, hier achtergelaten, 
om hem de ingelegde planten, die ik hem van tijd tot tijd 
door Dajaks van de bergen toezond, te laten drogen. Bij mijn 
terugkomst vond ik dan ook alles zeer goed gedroogd. 

Den 28sten Oktober voer Dr. NreuweNHuis naar Sambas terug. 
Zelf moest ik echter, daar er geen bidar meer ter beschikking 
was, te Sanggau blijven, totdat Dr. NreuweNHuis mij er uit 
Sambas een gezonden had, en gebruikte den tusschentijd om 
den naasten omtrek van Sanggau te onderzoeken. Ook hier had 
ik weer een zeer ruimen oogst, waaraan den 31°" Oktober 
wel vijftig boomen ten offer vielen. 

Den 3dern November kon ik eindelijk den terugtocht naar 
Sambas aanvaarden. Om ook nog de oevers der Tanggi en 
Sambas te kunnen onderzoeken, nam ik voor deze reis drie 
dagen en voer, van ’s morgens tot ’s avonds de oevers afzoe- 

kend, in een lichte sampan nu eens voor, dan weer achter de 
plompe bidar. Zoo werd ook nog de flora der Sambas-rivier in 
hoofdzaak ingezameld en de reeds op zich zelf zwaar bevrachte 
bidar was ten slotte zóó met de steeds aangroeiende hoeveelheid 
planten overladen, dat zij bij elken riemslag in al haar voegen 
kraakte, en ik blij was, toen zijden 5éer November des avonds 
zonder ongelukken te Sambas aankwam. 

Het was juist nog vroeg genoeg, om, na de verzorging der 

planten, in den middag van den 6de" November met de 

Chineesche, op Singapore varende boot „Ban What Hun” 

naar Pontianak terug te keeren, dat ik den 8ster ’s morgens 

bereikte. 

De opbrengst van dezen derden tocht bestaat in ongeveer 800 

herbariumnummers, terwijl, zooals reeds gezegd is, van de 

levende planten der eerste zending slechts weinige Buitenzorg 

goed bereikten. 
De resident had nu gaarne gezien, dat ik, alvorens met den 

heer BürrikorER naar ons te Smitau aan de Boven-Kapoeas op 



Den 

te richten hoofdstation te vertrekken, eerst nog den Boekit 

Këlam bij Sintang onderzocht. Door het voortdurende waden door 

boschmoerassen, beken en rivieren hadden zich echter de beten 

der bloedzuigers en de muskietensteken reeds te Sanggau tot 

kwaadaardige wonden verergerd. Ik was daardoor gedwongen 

tot,den 22sten November rustig te Pontianak te blijven en door 

een speling van het noodlot kwam den 19Pee November, juist 

op het tijdstip, dat wij ons gezamenlijk naar het eigenlijke ar- 

beidsveld der expeditie zouden begeven, ook de heer BüTTIKOFER 

met zieke voeten te Pontianak aan. 
Aangezien een groot deel der nu volgende tochten in gemeen- 

schap met den heer BürrikoreRr gedaan werd, en hij daarover 

reeds verslag uitbracht, zal ik, om herhalingen zooveel mogelijk 

te voorkomen, in het volgende wat korter zijn. 
Nadat wij den 3de" December in ons, door de zorgen van 

den kontroleur VAN VeELTHUIJSEN uitstekend ingericht hoofdsta- 

tion aangekomen waren, onderzocht ik met behulp van eenige, 
door den kontroleur ter beschikking gestelde pradjoerits den 

omtrek van Smitau, door met een sampan achtereenvolgens de 
rivieren S®* Smitau, Keniboeng, Rikei, Kenaba en Kendara op 

te varen. Al deze riviertjes dragen in hun uiterlijk voorkomen 
en ook botanisch ongeveer hetzelfde karakter. Aan hun monding 
in de Kapoeas zijn zij vrij smal, maar verbreeden zich niet ver 

van daar tot een uitgebreid samenstel van kleine meertjes, 
waarin zich een voornamelijk uit Myrtaceeën bestaande boom- en 
struikvegetatie tot ver in het water uitstrekt, en zelfs hier 

en daar de geheele oppervlakte der ondiepe plassen inneemt, 

slechts een nauwe vaargeul openlatend, waar zich een kleine 

sampan nog juist door heen kan werken. Vaart men een der 

genoemde rivieren op, dan bevindt men zich spoedig in een 

labyrinth van zulke nu eens tusschen heestergroepen door voeren- 

de, dan weer tot kleine meertjes verbreede kanalen. In dezen 

toestand schijnt de plantengroei, een Myrtaceeënbosch in het 

water, weken, ja maanden lang te verblijven, om dan weer, als 

afwisseling, bij lagen waterstand droog gelegd te worden. Ook 

e flora van al deze rivieren is ongeveer dezelfde en niet zeer 
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rijk aan soorten. Een aantal daarvan geeft TEYsMANN 1) op als 
voornaamste vertegenwoordigsters der merenstreek in de Batang- 
Loeparlanden, en in het algemeen schijnen deze rivieren een 
herhaling in het klein te vormen van het groote merengebied 
van Danau-Loear en Danau-Soerijang. 

Bij een dezer watertochten schoot ik voor den heer Bürrikorer 
een klein eekhoorntje, dat in de takken van een in het water 
staanden boom op en neer klauterde. Als dood bleef het op 
een tak zitten. Het was evenwel slechts aan een poot gewond, 
en nog voordat een der pradjoerits in den boom kon klimmen, 
verdween het spoorloos. Om nu het gewonde dier beter te 
kunnen zoeken, omvatte ik den stam, met het doel de sampan 
naderbij te trekken; maar op hetzelfde oogenblik roeiden de 
pradjoerits van den boom weg, waardoor ik in een zeer onaan- 
genamen en onhoudbaren toestand kwam. Hals over kop stortte 
ik in het water, den pradjoerits, die meenden, dat ik niet kon 
zwemmen, een grooten schrik aanjagend. Eerst toen ik weer 
in de sampan geklommen was, stemden zij in met de lachbui, 
die deze ongewone houding mij ontlokt had. Daar het een 
heete dag was, was mij dit onvrijwillige bad niet onaangenaam. 
In het algemeen is het echter in Borneo wegens de talrijke 
kaaimans niet aan te raden, zich in de rivieren te baden. 

Daar tengevolge der bovenvermelde omstandigheden, de flora 

van Smitau bijna geen afwisseling aanbood, en ik bovendien 

vreezen moest slechts soorten opnieuw in te zamelen, die voor 
20 jaren reeds door TEYSMANN op Poelau Madjang gevonden 

waren, begroette ik het met groote vreugde, toen eindelijk 

het vertrek naar den Boekit Kenepai op den 19de" December 

bepaald werd. 

Begeleid door den kontroleur vaN VELTHUIJSEN begaven wij 

ons in de vier bidars, die de resident voor de expeditie had 

doen maken, ’s morgens om halfacht op weg, eerst een uur de 

Kapoeas, daarna den zijtak S* Kenepai opvarend. De laatste 

vertoont in zijn benedenloop ongeveer hetzelfde karakter als de 

1) TEYSMANN, Ll. ce p. 15. 
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rivieren in de nabijheid van Smitau; alleen komen er groote 

boomen in veel grooter aantal voor; vooral kajoe kawi (Hopea) 

en kajoe temesoe (Fagraea peregrina Bl), welke laatste in de 

rivieren bij Smitau slechts in kleine, jonge exemplaren voor- 

komt, zijn hier vertegenwoordigd door talrijke groote exempla- 

ren met een stamomvaug tot drie meter. Boven dit meren- 

gebied staat het bosch wel is waar ook nog onafzienbaar ver in 

het water, maar het eigenlijke, diepe waarwater is hier slechts 

smal en loopt in talrijke bochten door het dichte Myrtaceeën- 

woud. Hier komt ook weer de rasau (Pandanus sp.), die wij 

reeds aan de Beneden-Kapoeas zagen, algemeen voor, en vormt 

hier en daar aan de krommingen van den stroom schoone 

groepen. Eerst in den bovenloop worden de rivieroevers vast. 

Niettegenstaande de Dajaks der omstreken vooruit belast waren 

met het vrijmaken van den weg, zoowel te land als te water, 

waren er toch op het laatste gedeelte allerlei hindernissen uit 

den weg te ruimen. Talrijke zware, doode stammen van het 

harde kajoe belian (ijzerhout, Eusideroxylon Zwageri T. et B.) 
lagen dwars over het water; en aangezien deze houtsoort bij 
de bijgeloovige Dajaks in hooge vereering staat, hadden zij het 
niet gewaagd de stammen te schenden. Voor een van deze 
moest het dak der bidars afgenomen worden, en nok toen 
konden wij er slechts juist onder door komen. Toen wij einde- 

lijk de pangkalan (landingsplaats), d. í. het hoogste punt waar 

men met vaartuigen kan komen, bereikt hadden, werden terstond 

twee pondoks voor nachtverblijf ingericht. 
Den volgenden morgen namen wij afscheid van den kontro- 

leur en zetten nu den tocht te land voort. Nadat het gemak- 

kelijke Dajaksche pad de S°i Kenepai tweemaal gekruist heeft, 

verlaat men weldra het met een dikke humuslaag en hooge 

boomen bedekte laagland aan de rivier, en gaat, meestal over 

een drogen, witten zandgrond, door een uitgestrekt woud, welks 

dicht bijeen staande, rechte stammen aanzienlijk kleiner zijn dan 
die op den vruchtbaren bodem langs de rivier. Daar hier de 

Myrtaceeën de overhand hebben, en ook wegens het rechtopstaande, 
het licht doorlatende loof der meeste boomen, draagt dit woud 



een eenigszins Australisch karakter. Onder talrijke andere merk- 
waardige planten vond ik hier de eigenaardige Clerodendron 
fistulosum Bree. een heestertje, welks holle, met kleine ope- 
ningen voorziene stengelleden aan talrijke mieren tot woonplaats 
dienen. Ook bekerplanten waren hier in groot aantal en wel 
in een dozijn soorten, waaronder één wegens haar schoone, 
bont gekleurde urntjes door de Dajaks naar den argusfasant 
„antoejoet aroewai’”’ genoemd wordt. Door de Maleiers werden 
deze planten schertsend „kantong kosong”, d. i. ledige beursjes, 
genoemd. Deze benaming is echter eigenlijk zeer onjuist, want 
meestal vindt men in de bekers water, dat door talrijke doode 
diertjes verontreinigd is, of een taaie, slijmerige, eiwitachtige 
massa. 

Na een marsch van vijf uren bereikten wij het aan den voet 
van den Kenepai, te midden van een uitgestrekte ladangwil- 
dernis met jong hout gelegen huis der Dajaks, die zich, naar 
een van den Kenepai komende, voorbijstroomende beek, Ma- 
noeal-Dajaks noemen. Van hieruit doorzocht ik de volgende 
dagen den omtrek, die echter uit een botanisch oogpunt weinig 

bijzonders opleverde. Daar mijn voeten reeds te Smitau door 
de tallooze muskieten weer in bedenkelijken toestand gekomen 
waren, moest ik eindelijk den van ’s Lands Plantentuin meege- 
nomen plantenzoeker alleen laten botaniseeren, en het vertrek 
naar den berg Kenepai van dag tot dag verschuiven. De tijd 
vervloog echter en, aangezien mijn verlof in Januari eindigde, 
brak ik den 29e December eindelijk op. Het was er nu om te 

doen voor het vestigen van een station een plaats te kiezen, 
zoo dicht mogelijk bij den top, en toch voldoende van water 

voorzien. De meegenomen Dajaks, die mij zulk een plaats 

zouden aanwijzen, hadden dat echter òf niet begrepen, òf, wat 

nog waarschijnlijker is, zij hadden geen lust mijn barang nog 

hooger den berg op te sleepen. Slechts een half uur van het 

huis verwijderd maakten zij halt op een plaats, vanwaar men 

onmogelijk, al verzamelend, in één dag naar den top en terug 
kon komen, en beweerden, dat er hooger geen water meer zou 

zijn. Dat scheen mij zeer onwaarschijnlijk toe wegens de water- 
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rijke, van den Kenepai komende beken, en na lang over en 

weer praten haalde ik de lieden over verder te gaan. Na een 

goed eind weegs afgelegd te hebben, vond ik een kleine beek 

boven aan een helling, liet hier de barang neerleggen en ging 

met 2 man verder, om naar een nog hooger gelegen plek te 

zoeken. Na geruimen tijd werd er een gevonden, en om zeker 

te zijn, dat de koelies inderdaad zouden meekomen, ging ik 

zelf weer terug om ze te halen. Nogmaals ging ik een heel 

eind alleen vooruit, om naar een nog dichter bij den top ge- 

legen plaats uit te zien, maar te vergeefs, en dus moest ik 

reeds halverwege den berg den pondok laten in elkaar zetten, 

ua het grootste deel van den weg 3 maal afgelegd te hebben. 

De Kenepai is een spitse, 1125 M. hooge kegel, waarvan 

naar verschillende kanten lange uitloopers uitgaan, welke door 

diepe kloven, waarin waterrijke woudbeken bruisen, van elkaar 

gescheiden zijn. Op de helling van een dezer uitloopers, die 

bij het huis der Manoeal-Dajaks eindigt, lag de pondok. 

| Reeds den 30sten December besteeg ik den top. Herst loopt 

de weg in meestal horizontale richting nog langs den rug van 

den vermelden uitlooper, gaat daarna echter steil tegen den 
berg op, die met opgaand bosch bedekt is tot dicht bij den 

top, die den struikachtigen plantengroei van het hooggebergte 

draagt. Slechts weinig soorten hebben hier nog een boomachtige 

groeiwijs. Het struikgewas wordt voornamelijk gevormd door 

twee Rhododendrons, waarvan de eene met prachtige, groote, 

gloeiend roode bloemen prijkte, terwijl ik van de andere helaas 

slechts vruchten vond. Tusschen de takken der heesters hadden 

zieh hooge met mos begroeide hoopen humus verzameld en alle 

tusschenruimten waren ingenomen door een houtachtige varen, 

waarvan de harde stammetjes, slechts enkele voeten hoog, een 

onaangenaam dicht dwergbosch vormden. Daarenboven was het 

struikgewas met een in groote hoeveelheid voorkomende, klim- 

mende Nepenthes doorvlochten. Ofschoon ik nu den bijgeloo- 

vigen Dajaks verzekerde, dat al het ongeluk, dat het omkap- 

pen der struiken tengevolge zou hebben, slechts op mij, als 
geestelijke oorzaak, zou nederkomen, waren noch zij, noch de 
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beide medegenomen pradjoerits daartoe te bewegen, zoodat ik 
mij zelf met een kapmes (parang) een weg moest banen, en 
wel in het begin door een soort van, met struikgewas overdekte, 
tusschen de humusstapels doorgaande mollegangen. 

Daar zich op den top slechts weinige dwergboomen bevinden, 
had men van daaruit een onbelemmerd uitzicht. Helaas trof ik 
het slecht met het weder, en had ik slechts een eindelooze, melk- 
witte nevelzee beneden mij. Niet veel beter trof ik het den 
4den Januari 1894 bij de tweede bestijging van den top. Tusschen 
de wolken door, die zich ten slotte weer tot een dichte nevel- 
massa samenpakten, kreeg ik slechts bij gedeelten een onmetelijk 
boschlandschap beneden mij te zien, en was zeer in de verte 
nog juist het merengebied van Poelau Madjang te onderscheiden. 

In Januari eindigde mijn verlof, en het werd hoog tijd, als 
ik de Januari-mail naar Batavia te Pontianak nog halen wilde. 
Daarom daalde ik den 5%" Januari weer af naar de Dajaksche 
woning, om daar de toebereidselen voor den terugkeer naar 
Smitau te maken en vertrok den 7" van onze landingsplaats 
aan de Soengei Kenepai, waar ik nog een avontuur had, dat 
lieht noodlottige gevolgen na zich had kunnen sleepen. 

Door het hooge water was onze landingsplaats te voet niet 
te bereiken. Ik moest dus de barang een heel eind verder 
stroomopwaarts bij een pangkalan, die bij gewonen waterstand 

pangkalan. Hier liet ik, om onder de dwars over den stroom 
liggende boomstammen door te kunnen komen, het dak van 
één onzer vier bidars afnemen en voer daarmee de rivier weer op. 

Het glas en de wijzers van mijn horloge waren reeds lang 
het offer geworden van het onrustige leven in de wildernis 

en gedurende het botaniseeren onderweg had ik daardoor niet 

gemerkt, dat de avond begon te vallen. Toen ik nu met de 

bidar een goed eind stroomopwaarts had afgelegd, werden wij 
door de invallende duisternis verrast. Lantarens hadden wij 
niet en wij moesten dus met behulp van lucifers den weg door 

den donkeren nacht zoeken. Deze waren echter spoedig ver- 
à 28k 
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bruikt en wij scharrelden verder bij het flauwe licht van met 

zwammen bekleede verrottende boomstammen, tot wij weldra 

aan een groep Pandanus bespeurden, dat wij ons, door een 

zijtak der rivier, eenige malen in een kring om een groot 

eiland hadden bewogen. Ongelukkigerwijze begon het nu ook 

nog te regenen en werd het volkomen duister. Toen eindelijk 

alle pogingen om vooruit te komen schipbreuk leden, verloren 

de koelies geheel den moed en vervielen in een onverschillig 

nietsdoen. Ik had derhalve het vooruitzicht den regenachtigen 

nacht in een open bidar midden op de rivier te moeten door- 

brengen, waartoe ik te minder neiging gevoelde, daar ik reeds 

den geheelen dag in den regen geloopen had en nu in mijn 

doorweekte kleederen door een koude huivering aangegrepen 

werd, en bovendien langzamerhand een horror vacui in de maag 

voelde opkomen. Ik hield dus den koelies voor, dat het geheel 
onmogelijk was zonder licht den langen weg terug te vinden, 

dat echter, als wij de niet ver meer verwijderde barang en mijn 
lantarens konden bereiken, alle moeilijkheden voorbij zouden 
zijn, en ten derde, dat er anders niets overbleef dan den regen- 
achtigen nacht in de daklooze bidar door te brengen. Toch 
duurde het nog lang, voor zij besloten de riemen weer op te 
nemen, en na veel moeite kwamen wij eindelijk zoo nabij de 
hoogst gelegen pangkalan, dat er, als antwoord op ons onop- 

houdelijk geroep, een herhaald Dajaksch au (ja) duidelijk ver- 

staanbaar werd. Na lang wachten werd nu een licht in het 
dichte bosch zichtbaar en verscheen een Dajak met een lantaren; 

weinige minuten later waren wij aan de landingsplaats, waar 
een deel der goederen ingeladen werd. Op den terugweg ver- 

losten wij nog een tweede, in nood verkeerende bidar, die ik 
achterna had laten komen, door een mijner beide lantarens af 
te geven, en middernacht was zeker reeds lang voorbij, toen 
wij eindelijk weer bij de laagst gelegen pangkalan aankwamen. 

Den volgenden morgen voer ik weer in de open bidar stroom- 

opwaarts om de overige barang te halen. Het water was 's nachts 

gevallen, en nadat wij reeds op verscheiden plaatsen, die daags 
te voren nog gemakkelijk voorbij te komen waren, bijl en zaag 
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hadden moeten gebruiken, versperde eindelijk een groote boom- 
stam den weg, zoodat de kleine sampan vooruit gezonden moest 
worden om de goederen te halen. Het water viel zoo snel, dat 
ook op de terugvaart weer naar de bijl gegrepen moest worden, 
hetgeen niet belette dat ik nog denzelfden dag met twee 
bidars naar Smitau terugkeerde. 

Daar er nog geen antwoord op mijn verzoek om verlofsver- 
lenging ontvangen was, maakte ik mij gereed met de eerste 
boot naar Pontianak en vandaar naar Buitenzorg terug te keeren, 
maar reeds den volgenden dag kwam het stoomjacht „Karimata’”’ 
aan, met de heuglijke tijding, dat ik nog kon blijven. Aange- 
zien de flora van den berg Kenepai in hoofdzaak ingezameld 
was, scheen het mij niet loonend genoeg, daar nog eens heen 
te gaan. Maar eerst in Februari kwam de resident naar Smitau, 
om de verdere reisplannen met ons te bespreken, en daarom 
besloot ik den tusschentijd te gebruiken om den B'. Kélam bij 
Sintang te onderzoeken, waarvoor ik mij schriftelijk tot den 
assistent-resident SNELLEBRAND te Sintang wendde. Daar ik 
wegens de zeer ongeregelde scheepvaart op de Boven-Kapoeas 
niet. zoo spoedig antwoord verwachten kon, maakte ik eerst 
van den 14der tot den 23ster Januari nog een uitstapje naar de 
Soengei Kenepai, om de rijke flora daarvan nog grondiger te 
onderzoeken. Het was mij daarbij voornamelijk te doen om de 
talrijke Nepenthessoorten, die ik, behalve andere planten, levend 
naar Buitenzorg wilde zenden, en vestigde daarom vooreerst 
mijn station in onzen pondok bij de pangkalan. De waterstand 
werd echter voordurend lager en daar ik vreesde, dat mij 
hierdoor de terugtocht zou worden afgesneden, verlegde ik mijn 
bivouak den 19m naar de monding der zijrivier Sekadau ; reeds 

nu ging dat met groote moeilijkheden gepaard. Boomstammen, 
waarover onze vaartuigen vroeger met gemak heengegleden 
waren, vormden nu bruggen hoog boven de rivier ; andere, die 
vroeger diep onder water hadden gelegen, versperden nu den 
weg, doordat zij met den waterspiegel gelijk waren, en de weg 
moest dus nu weder geheel opnieuw gebaand worden ; waarbij 
zelfs de harde ijzerhoutstammen met groot tijdverlies moesten 
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worden doorgezaagd. Den 21s*" Januari keerde ik met een 

groote hoeveelheid herbarium en vijf kisten levende planten 

naar Smitau terug 

Aan een bestijging van den Boekit Këlam stond eindelijk 

niets meer in den weg, en dus reisde ik den 26ste Januari 

’s morgens om zeven uur naar Sintang af, dat ik, ook ’s nachts 

doorroeiend, den volgenden morgen tegen zes uur bereikte. 

Van hieruit ging het den 28ste weder een klein eind weegs de 

Kapoeas op en daarna de Soengei Djemela in. Zoowel het 

landschap als de plantengroei van deze laatste dragen ongeveer 

hetzelfde karakter als de rivieren bij Smitau en de Soengei 

Kenepai. Van de monding af is het vaarwater eerst nog vrij 

smal en aan beide zijden begrensd door ver in het water voor- 

uitgeschoven dicht struikgewas, hoofdzakelijk uit Myrtaceeën 

bestaande. Hooger verbreedt het zich tot kleine meren, waarvan 

de blauwe waterspiegel door onafzienbare, dicht met Myrtaceeën- 

struiken bedekte watervlakten omringd is. Aan het boveneinde 

van dit meren-gebied bevindt zich de pangkalan, daar hoogerop 

de rivier geheel onbeduidend is. Van hier uit voert een 

Dajaksch pad naar het ongeveer drie uur verwijderde huis der 

Desa-Dajaks, aan den voet van den Kölam. Dit pad is door- 

gaans zeer goed, maar voert bijna alleen door ladangwilder- 

nissen en ĳl, jong hout, waardoor het bij helder weer verba- 

zend warm en vermoeiend kan zijn. Onderweg moet men 
meermalen kleine riviertjes overtrekken, hetgeen wegens het hooge 

water met vrij veel moeilijkheden gepaard ging. Wel is waar zijn 

die riviertjes overal met boomstammen overbrugd en bij gewo- 
nen waterstand droogvoets over te steken, maar ik vond deze 

boomstammen meest diep onder water, en het was niet gemak- 

kelijk er overheen te balanceeren, te minder daar men ze dikwert 

niet zien kon van wege het door een voorganger in beweging 

gebrachte donkerkleurige water. 
Tegen den avond kwam ik in het Dajaksch huis aan den 

voet van den Këlam aan. Dit is 47 M. lang, 1 M. langer dan 
het huis der Manoeal Dajaks aan den Kenepai, en veel beter 

gebouwd en onderhouden dan het laatste. Over het algemeen 
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staan de Desa-Dajaks, slechts weinige uren van Sintang verwij- 
derd, veel meer onder Europeeschen invloed, en daardoor op een 
hoogeren geestelijken ontwikkelingstrap dan de Manoeal-Dajaks. 

De Këlam is een eigenaardige berg van grootsche schoonheid. 
Hij verheft zich bijna onmiddellijk uit een uitgestrekte met 
jong bosch begroeide vlakte tot bijna 1000 M, boven den zee- 
spiegel en strekt zich ongeveer van oost naar west in de lengte 
uit. Tot circa halfweg den top zijn de steile hellingen met 
welig, hoogstammig woud begroeid; de bovenste helft is echter 
omgeven door een machtigen, aan alle zijden bijna loodrechten, 
naakten rotswand, waarlangs het water in talrijke groeven van 
het gesteente naar beneden vloeit. Boven dezen rotswand draagt 
de top een uit struiken en kleine boomen bestaande vegetatie. 
Ongeveer in het midden der zuidzijde ligt aan zijn voet het 
Dajaksch huis. Reeds te Sintang biedt de berg, van de Chinee- 
sche wijk uit gezien, een wonderschoonen aanblik aan en ook 

onderweg had ik, zoowel op de Soengei Djemela als op den 
landweg, meermalen gelegenheid zijn ruwe vormen te bewon- 

deren. Het schouwspel echter, dat hij, van uit de naaste om- 
geving van het Dajaksch huis gezien, oplevert, als de avondzon 
hem in purperen gloed hult, het afstortende water door haar 
stralen met een zilverglans overgoten wordt, en elke spleet, 
elke kant van zijn loodrechte rotswanden door de donkere scha- 
duwen scherp uitkomt, is niet te beschrijven. 

Bij het beschouwen dezer reusachtige rotsmuren zou men 

meenen, dat de berg niet te beklimmen is, en inderdaad is 

ook de hulp van menschenhanden noodig geweest om den top 

toegankelijk te maken. De Dajaks toch hebben aan den west- 

ant, waar de rotsgordel het smalst is, een lange rotanladder 

aangebracht, om zóódoende den berg te kunnen bezoeken, 

waar zij getah njato waringin, akar tigari (een klimmende 

Apocynacea met een aangename parfumlucht, en waarvan men 

mooie wandelstokken kan maken) en andere boschprodukten 

inzamelen. 

Den 29sten Januari liet ik door eenige Dajaks de ladder nog 

eens nazien en verbeteren. Bij hun terugkomst brachten zij mij 
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prachtige bloemen van een Cypripedium en andere Orchideeën, 

takken van Coniferen, van Myrtaceeën van het hooggebergte, 

van de met prachtige, zwartgroene, fluweelachtige, zilverwit 

gestreepte vederblaadjes getooide Lieea amabilis en van andere 

belangrijke planten mee, zoodat ik op een zeer rijken en kost- 

baren oogst mocht hopen, een hoop, waarvan de vervulling 

later alle verwachtingen nog ver overtrof. 
Den 30ster Januari vertrok ik, behalve met de van Smitau 

meegenomen Maleiers en Soehait-Dajaks, met een aantal Desa- 

Dajaks naar den berg. Het pad loopt eerst door ladangwil- 

‘dernis en bamboebosch in ongeveer westelijke richting onder 

langs de zuidzijde van den berg tot dicht bij zijn westelijk einde, 

en gaat dan langs een steile, met opgaand bosch bedekte hel- 

ling naar boven. Reeds op nauwelijks een half uur afstand 

van den voet, waar bamboebosch en loofwoud onmiddellijk aan 

elkaar grenzen, wezen de Dajaks mij de plaats aan, waar vroe- 

ger Dr. GürtrER zijn pondok opgeslagen had, de eenige plaats, 
die nog voldoende van water voorzien, en dus nog voor de 

inrichting van een station geschikt is. Wel is op den met dicht 

bosch bedekten bergrug water in rijkelijke hoeveelheid voorhan- 

den, maar het is onmogelijk de voor het overnachten onont- 
beerlijke barang tegen de steile helling en de ladder op te laten 
brengen. Ja, ik rekende er reeds op mijn manden met planten 
later met behulp van rotantouwen langs den rotswand te moeten 

laten zakken, wat intusschen onnoodig bleek te zijn. Ik moest 
alzoo wel mijn verblijfplaats op de aangewezen plek vestigen 

en was eveneens gedwongen den berg telkens bijna van den 
voet af opnieuw te bestijgen. Dit was een weinig opwekkend 

vooruitzicht, omdat, naar ik gehoord had, de bestijging buiten- 

gewoon moeilijk was, en het ondanks veler pogingen, nog 
slechts één Europeaan (Dr. GürrLer) gelukt was, den bergrug 
te bereiken. De Dajaks verhaalden mij, dat een der heeren, 
die vroeger den berg had willen beklimmen, zoo snel als een 

vogel tegen de steile helling opgevlogen was, maar bij het zien 

der ladder even snel terugkeerde. Ook ik, meenden zij, zou 
den top niet bereiken, tenzij ik er tegen opvloog, en zelfs, toen 
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ik hun zei, dat ik aan elken arm als vleugel een kadjang (mat 
van palmbladeren) zou binden, werd hun vertrouwen in mij 
niet grooter. 

Nadat ik de achterblijvende koelies belast had met het bouwen 
van een pondok, ondernam ik, onder leiding van eenige Desa- 
Dajaks, nog denzelfden dag de bestijging van den berg. Ook 
enkele Maleiers sloten zich bij ons aan, maar ik geloofde niet, 
volgens mijn bij de beklimming van den Kenepai opgedane 
ervaring, toen zoowel de Maleiers als de van Buitenzorg 
meegenomen Soendanees ver bij mij en de Dajaks achtergeble- 
ven waren, dat een van hen den rug van den berg zou berei- 
ken. Inderdaad keerden een abang (bloedverwant van den 
Panembahan van Sintang) en een andere voorname Maleier, die 
mij door den assistent-resident SNELLEBRAND als helpers waren 
meegegeven, reeds bij den eersten rotswand terug. De nog 
slechts half volwassen kok van den abang echter en een andere, 
zeer zwakke, en bovendien herhaaldelijk door koorts aange- 
grepen Maleier bereikten tot mijn groote verwondering het 
doel. 

De weg gaat eerst nog een klein eind langs de met woud 
bedekte helling naar boven, wendt zich daarna meer naar het 
oosten, en is meestal zeer steil. Volgens het bericht van een 
ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek, dat ia het archief 
te Sintang gevonden, en uit het midden dezer eeuw herkom- 
stig is 1), zou het bosch hier vroeger door een brand vernield 
zijn; daar er evenwel ook nu, na bijna veertig jaren, nog 
slechts op bepaalde plaatsen bosch gevonden wordt, en hooge, 
steile hellingen, die alleen met een dicht struikgewas van 
Gleichenia dichotoma, Pteris aquilina, een derde varen en zeer 
verspreide, slecht ontwikkelde boomen begroeid zijn, afwisselen 
met kleine, zacht glooiende, met bosch bedekte gedeelten, is 
het eerder aan te nemen, dat zich op de steile rotswanden nog 
in het geheel geen voor boomgroei toereikende humuslaag 
gevormd heeft, en dat de bodem eerst, zooals Dr. TREUB op 

1) »Croockewit, Togt naar den Klam” in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 
11 (1856) p. 279. 
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Krakatau zag, door varens voor de hoogere planten geschikt 

gemaakt moet worden. Ook tegen de steilste hellingen gaat 

het pad,'zonder vergemakkelijkende zigzagbuigingen, lijnrecht 

naar boven en nadat wij reeds tweemaal kleine, steile rotsen met 

behulp van daarover kruipende boomwortels gepasseerd waren, 

kwamen wij bij de eerste, grootere, naakte rotspartijen. Die 

kale plekken hebben hier nog een flauwe helling, zoodat men 

er bijna zonder bijzondere maatregelen tegen op kan loopen. 

Met behulp van twee korte rotanladders komt men er zonder 

moeite overheen ; maar daarna verheffen zich rechts de kolossale, 

bijna loodrechte rotswanden der zuidzijde van den berg. Als 

nog eens een steile helling met Gleichenia beklommen is, staat 

men plotseling voor den hoogen, den berg geheel omgevenden 

rotswand. Een verdeeling in lagen van het door het water 

hier glad gespoelde, ginds gegroefde gesteente is niet te onder- 

scheiden en het schijnt, alsof de geheele berg uit een enkel 

reusachtig rotsblok bestaat. Tegen dezen wand bevindt zich de 

steil naar boven gaande, 46 M. hooge rotanladder, die alleen 

beneden, in het midden en boven in den bodem bevestigd is 
en voor het overige los tegen de naakte steenen aanhangt. 

Na een korte rust beklom ik langzaam, elke schrede zorgvul- 

dig bewakend en onder het voortdurend aanmoedigend geroep 
der beneden toekijkende Dajaks: „baik, baik, toewan!” de 

ladder. Van het onderste gedeelte zijn de treden zeker 1 M. 

ver van elkaar. Daarbij hangt zij hier soms zoo dicht tegen de 
rotsen, dat de sporten nog slechts voor de uiterste voetspitsen 

eenigen steun bieden, en men nauwelijks de stijlen der ladder 

met de vingers omklemmen kan. Op andere plaatsen, waar zij 
wat vrijer voor den achteruit wijkenden rotswand hangt, slin- 

gert zij om haar lengteas heen en weer, zoodat men gevaar 

loopt er zijwaarts af te storten. Niettegenstaande dit alles is er 

volstrekt geen bijzondere geoefendheid in het bergklimmen 

noodig, en alleen voor personen, die licht duizelig worden, is 

er gevaar bij. Maar ook dit gevaar is niet groot, daar men 

bij het opstijgen enkel de ladder en den rotswand voor zich 

ziet, en men te zeer moet acht geven op zijn schreden en 
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handgrepen, om in verzoeking te komen naar beneden te 
kijken. Toch werd later een officier van Sintang, die Prof. 
MOrENGRAAFF naar den Kélam vergezelde, midden op de ladder 
door duizeligheid overvallen en slechts door MOLENGRAAFF’s 
aanmaning niet naar beneden te zien voor vallen behoed. 

Tets boven het midden der ladder is een dunne humuslaag 
van geringen omvang, waar men zich een kleinen rusttijd kan 
gunnen. Zoowel hier als boven aan de ladder vond ik een 
bekerplant met buitengewoon groote kannetjes; het onderste 
gedeelte daarvan is kruikvormig verwijd, en kan daardoor een 
groote hoeveelheid water bevatten, hoewel toch door den in 
verhouding nauwen hals aan de daarin gevallen insekten de 
terugtocht wordt bemoeielijk. Daar deze eigenaardige plant 
alleen op plaatsen voorkomt, die vroeger slechts door één 

Europeaan bezocht zijn, is zij waarschijnlijk een nieuwe soort. 
Weinige passen boven het uiteinde der ladder bevindt zich 

aan den boschrand een kleine, open ruimte. Van daaruit heeft 
men een ver uitzicht over een eindelooze zee van bosschen, 
aan den horizon allengs in nevelen verdwijnende en slechts hier 

en daar begrensd door enkele hoogere bergen, en afgebroken 
door het breede, zilveren water der Kapoeas en Melawi, aan 
wier samenvloeiing de voorkant der geheele huizenreeks van 

de Chineesche kampong van Sintang zichtbaar is. 

Nadat men de ladder beklommen heeft, is men nog volstrekt 

niet op den top van den berg. Integendeel moet men eerst nog 

geruimen tijd een steil, smal voetpad volgen, dat op den met 

osch begroeiden, niet zeer breeden, maar langen bergrug 

eindigt. Het eigenlijke hoogstambosch loopt niet door tot den 

rand van den rotswand, maar is daarvan, vooral aan de zuid- 

zijde, gescheiden door hooge, steile hellingen, waarop schuinsche, 

kale rotsgedeelten afwisselen met hoog gras. Zoowel op de 

rotsen als, en wel voornamelijk, in het kreupelhout vindt men 

een rijke Orchideeënflora, terwijl bekerplanten hier door een 

groot aantal soorten vertegenwoordigd zijn. Boomen zijn hier 

slechts zeer spaarzaam voorhanden; die, welke er zijn, dragen 

door hun dikke, lederachtige bladeren en gedrongen groeiwijs 
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het onmiskenbaar karakter der flora van het hooggebergte. 

Deze bestaat hoofzakelijk uit Coniteren, een Casuarina, Myr- 

taceeën, Ericaceeën, waaronder een Rhododendron, waaraan ik 

helaas geen bloemen vond; eene overeenkomst alzoo met de 

streek der Alpenrozen. Ook in het hoogstammig bosch, dat, 

boven deze steilten, den minder sterk gewelfden bergrug bedekt, 

komen de Coniferen en Casuarina’s voor, maar zij zijn hier verte- 

genwoordigd door forsche exemplaren en zijn, met een nog 

niet gedetermineerde loofboomsoort, de grootste woudreuzen 

van het overigens slechts een middelmatige hoogte bereikende 

dichte bosch. 

Nadat ik dezen rijken plantengroei eerst oppervlakkig onder- 

zocht had, liet ik op de plaats boven de ladder een vuur 

maken, waarvoor de dorre Gleichenia-bladeren rijkelijk grondstof 

leverden; te Sintang is dat echter, zooals ik later vernam, 

niet opgemerkt. Voor de Maleiers en Dajaks was het een 

groote gebeurtenis, dat ik den bergrug bereikt had; toen ik 

dan ook bij den intusschen klaar gekomen pondok terugkeerde, 

kwamen de abang en zijn metgezel, een soort van staatsminister 

van het rijk Sintang, mij tegemoet, om mij geluk te wenschen. 

De Dajaks meenden, dat ik een obat (artsenij) gebruikte, die 
mij kracht en volharding verleende, en hielden niet op mij 
te verzoeken, hun daarvan ook te geven 

Van deze goedhartige natuurkinderen ondervond ik een hulp, 
zooals van geen der andere Dajakstammen; en vooral één der 

beide kamponghoofden kon niet nalaten mij stap voor stap te 

volgen en wilde volstrekt niet toelaten, dat ik den rotsrand 

naderde, uit vrees, dat ik er af zou vallen 
Nadat ik binnen veertien dagen vijfmaal den berg beklommen 

had, keerde ik den 13%" Februari naar de woning der Desa- 
Dajaks en den 14%" naar Sintang terug. 

Aangezien het wel de moeite waard was van het groote 
aantal Orchideeën, dat op den Këlam overal, zoowel op de 
rotsen en met gras begroeide hellingen, als op de boomen 

voorkomt, levende planten te verzenden, vooral, omdat Orchi- 
deeën vrij veel weerstand kunnen bieden, had ik daarop bij 
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dezen tocht het zwaartepunt gelegd en het herbarium bij de 
levende planten watten achter gesteld. Reeds vóór mijn terug- 
keer te Sintang zond ik daarom driemaal levende planten naar 
den heer SNELLEBRAND, die de vriendelijkheid had, ze zoo 
goed mogelijk te verzorgen en naar Pontianak door te zenden. 
Een vierde bezending bracht ik den 144» Februari zelf mee, 
zoodat in ’t geheel tien kisten en zes manden met, van den 
Këlam afkomstige, levende planten en daarentegen slechts één 
kist herbarium verzonden werden. 

Den 17de voer ik met Prof. MoLENGRAAFF, die den 15den 
Februari te Sintang was aangekomen, per Gouvernements 
stoombarkas „Poenan” naar Smitau terug. Ook Dr. NIEUWEN- 
HUIS was hier intusschen aangekomen, zoodat de leden der 
expeditie nu voltallig bij elkaar waren. 

Daar de heer Bürrikorer reeds in het laatst van December, 
en daarna ook zijn jagers, de een ra den ander koorts gekregen 
hadden, en ook van mijn lieden nu deze, dan gene daardoor 
aangetast werden, verwonderde het mij wel, dat ik gedurende 
de vijf maanden, die ik mij reeds in dit ongezonde land had 
opgehouden, daarvan vrij gebleven was. Den 22str Februari 
werd ik echter eveneens, denkelijk tengevolge van de inspan- 
ning bij de vijfmaal herhaalde bestijging van den Boekit 
Këlam, door koorts aangetast, die zich van toen af regelmatig 
elke drie weken in steeds heftiger wordende aanvallen herhaalde. 

De in het midden der maand te Sintang en Smitau met 

den resident plaats gehad hebbende besprekingen hadden tot 

de afspraak geleid, dat wij ons hoofdstation van Smitau naar 

Poetoes Sibau, hooger op aan de Kapoeas, zouden verplaatsen, 

en ons zelfs gedurende twee maanden te Nanga Raoen aan de 

Boven-Mandei, een linkerzijrivier der Boven-Kapoeas, zouden 

ophouden. De kontroleur vaN VELTHUIJSEN begeleidde ons 

daarheen, ons steeds, evenals te voren, met zijn hulp bijstaande. 

Nadat wij den 26sten Februari per „Poenan” de reis aanvaard 

hadden, bereikten wij in den nacht van den 27“*" op den 

28sten Februari de monding der Mandei, vanwaar uit de reis, 

tengevolge van den uiterst lagen waterstand, in de vijf bidars 



— 440 — 

en eenige andere kleine vaartuigjes der expeditie moest worden 

voortgezet. 

Deze roeitocht van ruim vier dagen ging door de talrijke 

stroomversnellingen der Boven-Mandei met velerlei moeilijkhe- 

den gepaard, die voor mijzelf bijna zeer onaangename gevolgen 

hadden gehad. Bij het worstelen tegen een bijzonder sterken 

stroom verloren nl. de roeiers de macht over mijn bidar ; door 

de kracht van den stroom werd deze op zijde geworpen en zoo- 

danig tegen een in den oever vast zittenden boomstam geslin- 

gerd, dat zij in alle voegen kraakte en het dak zeer beschadigd 

werd. Gelukkig kwamen wij evenwel zonder belangrijke schade 

in den voormiddag van den 4fer Maart te Nanga Raoen aan, 

waar terstond vóór het 143 M. lange huis der Oeloe Ajer Dajaks, 
het langste, dat ik gezien heb, tot het inrichten van een 

hoofdstation overgegaan werd. 
In overeenstemming met het reeds bij de beide eerste tochten 

naar Soeka Lanting en Lemoekoetan gevolgde beginsel om op 
mijn botanische uitstapjes met de gemakkelijk bereikbare omge- 
ving te beginnen, ten einde algemeen verspreide planten niet 

onnoodig uit afgelegen, moeilijker toegankelijke streken bijeen 
te halen, koos ik voor mijn botanisch station den zich in het 
zuiden onmiddellijk boven Nanga Raoen verheffenden Liang 
Gagang. Toen nu bovendien Prof. MoLencraarFrF’s mededee- 

lingen over de flora van dezen berg, dien hij den 5ir en 
6den Maart bestegen had, gunstig waren, vertrok ik den 7d" 
onverwijld daarheen. 

Het beklimmen van den Liang Gagang is door de steilte 
vrij lastig; vooral de koelies loopen op den glibberigen bodem 

voortdurend gevaar om uit te glijden. Achter het Dajaksch 
huis bevindt zich eerst laag struikgewas, waarin verwilderde 

pisang en Zingiberaceeën de overhand hebben. Als men hier 
voorbij is, geniet men korten tijd van de schaduw van het 
woud, waarin reeds schoone Gesneraceeën en een groote menigte 
andere mooie bladplanten voorkomen, evenals de ook boven op 
den berg algemeene rotan semamboe, die zoo fraaie wandel- 

stokken oplevert. Daarna ziet men geruimen tijd niets anders 
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dan jong hout en dicht struikgewas, waar, als laatste overblijf- 
sels van verlaten ladangs, nog talrijke pisangstoelen voorkomen. 

Eerst halverwege den berg begint het boogstammig woud weer ; 
hier vindt men talrijke, zeer eerbiedwaardige woudreuzen met 
meer dan 6 M. stamomvang en 30 M. stamhoogte; het zijn 
een soort van damarboomen (damar pakit), welke later Dipter- 
ocarpaceeën bleken te zijn. Behalve deze, komen op den bergrug 
nog vier of vijf andere damar-soorten voor, waaronder ook de 

boom, die het tengkawangvet levert. Nadat men reeds vroeger, 

door in een steile, overlangsche kloof naar boven te klimmen, 

een kleinen rotswand gepasseerd is, komt men eindelijk aan 

een geweldigen loodrechten rotswand, die den noordkant van 

den berg hoefijzervormig omgeeft. Hier sloegen wij rechts af 

en bereikten aan de westzijde van den rotswand weldra een 

grot, die de van Nanga Raoen meegenomen gids mij als woning 

aanwees. Hen zich in de grot bevindende bamboepijl en de 

ervoor liggende, verrotte huiden van een kalampiau (Hylobates) 
en een koeboeng (vliegend eekhoorntje) toonden aan, dat hier 

tevoren Poenan-Dajaks, die meestal in afzonderlijke gezinnen 

rondzwerven en hun levensonderhoud met behulp van blaasroer 

en vergiftigde pijlen uit de boomen neerschieten, gehuisd hadden. 

Maar ook nog een veel minder onschuldig aandenken hadden 

de Poenans hier achtergelaten. Nauwelijks was ik nl, op de 

aankomst der ver achtergebleven koelies wachtende, eenige 

minuten op een rotsblok voor de grot gezeten, of ik was over- 

dekt met een insektensoort, die ik tevoren nooit in zulk een 

menigte bij elkaar had gezien, en die Prof, MOLENGRAAFF later 

met den naam van „Pulex vagabunda” begiftigde. Om den 

zoölogen de oplossing der vraag, of men hier werkelijk met 

een nieuwe of slechts met de in Europa algemeen verspreide 

soort te doen had, mogelijk te maken, zond ik den heer Bürrr- 

KOFER een hoeveelheid dezer diertjes voor zijn zoölogische verza- 

meling. Daar ik daarvoor juist geen bijzondere voorliefde gevoel- 

de, hoewel ik in het algemeen veel van dieren houd, liet ik 

mij naar de slechts weinige minuten verwijderde grot, die aan 

den oostkant van den rotswand gelegen was, brengen, waar Prof. 
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MOLENGRAAFF gelogeerd had. Zij was wel veel ruimer dan die 

aan de westzijde, maar, daar er niet voldoende water was voor 

een eenigszins langdurig verblijf van een grooter aantal personen, 

bleef mij niets anders over, dan mij in het Poenanhol aan de 

westzijde zoo huiselijk mogelijk in te richten. Toen ik later 

na de aankomst der koelies niet meer alleen het mikpunt der 

omzwervende insektenscharen was, en ieder der koelies zijn 

deel in ontvangst genomen had, werd het dan ook na eenige 

dagen zeer dragelijk, en, toen ik mij geheel ingericht had, zelfs 

gezellig in het hol. Ter onderscheiding van Prof. MOLENGRAAFF'S 

„roema batoe” (steenenhuis) werd dit, naar zijn meest karak- 

teristieke eigenaardigheid „roemah koetoe” (vlooienhuis)genoemd. 

De grot zelf schijnt bijna als in de rotsen uitgehouwen en 

heeft ongeveer den vorm van een parallelopipedum. Zij is 

niet zeer groot en er is slechts plaats voor weinig personen. 

De overhangende rotsen vormen evenwel nog een breede voor- 

galerij, ruim genoeg zoowel voor mijn barang als voor de 

hutten der Dajaks en mijn stookplaats. Links van de grot 
bevond zich nog een kleinere holte in de rotsen, die tot keuken 
ingericht werd. Het benoodigde water viel vóór de grot als 
een gordijn druppelsgewijs van den bovenkant van den rotswand 

naar beneden. Toen ik nu later nog drie openingen in het woud 

had laten kappen om het uitzicht vrij te maken in zuidweste- 

lijke richting naar den nabijzijnden berg Amei Ambit, naar het 

westen op den Boekit Tilom, de gevreesde verblijfplaats der 

„antoes’”” (geesten) met zijn loodrechte rotswanden, hooge water- 

vallen en met bosch gekroonde rotskruin, en naar het noord- 
westen over de onafzienbare vlakte der Mandei en Boven- 

Kapoeas, was mijn troglodieten-verblijf ten slotte werkelijk zoo 

bewoonbaar geworden, dat mijn troglodietische voorvaderen mij 

zeker zouden benijd hebben. Bij het vrijmaken dezer drie uit- 

zichten stortte een groep groote boomen, meermalen met donde- 

rend geraas tegen rotsen slaande, diep in het dal, waardoor 

ik gewaar werd, dat ik mij op een smal terras bevond, dat in 

het westen beneden mij door een bijna even steilen rotswand 

begrensd werd als in het oosten boven mij. 
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Den 8sten Maart beklom ik de zich nog geen 800 M. boven 
den zeespiegel verhefende voorste (noordelijkste) rotsbank van 

den berg, dat is die, aan welker westzijde zich mijn grot bevond, 
en den 11de" begeleidde ik Prof. MOLENGRAAFF naar de ver- 
scheiden uren zuidwaarts gelegen, hoogste rotsbank (946 M. 
hoog) van den Liang Gagang. Van beide toppen heeft men 
een verrukkelijk uitzicht op een rots-, woud- en berglandschap 
het eerste samenhangende bergstelsel, dat ik van de monding 
der Kapoeas af naar boven aantrof. 

Tot ver in den omtrek draagt het gebergte bijna hetzelfde 
karakter als de Liang Gagang en bestaat uit een samengesteld 
stelsel van samenhangende, sterk vertakte bergketens en zeer 
lange, door woeste bergstroomen doorsneden dalen. Over bijna 
de geheele lengte van dit uitgestrekt gebergte verheffen zich 

op een meer of minder steil met hoogstammig woud bedekt 
voetstuk hooge terrassen, soms verscheidene boven elkaar. Het 
bovenste dezer terrassen heeft dikwijls slechts de grootte van 
een hooge, kubusvormige rotskruin, of heeft, zooals op den 

Liang Patah, den vorm van een hoogen toren. Bijna aan alle 
kanten zijn deze lagen door meer of minder rechte rotswanden 
omgeven, wier met water besproeide zijden bedekt zijn met 
een rijken plantengroei, bestaande uit Begonia’s, Gesneraceeën, 
Elatostemma, Selaginella’s, varens en andere schoone bladplanten. 
Op vele plaatsen, waar de rotswanden, tengevolge van verwee- 
ring eener weekere steenlaag, overhangen, bevinden zich daaron- 

der meer in de lengte dan in de diepte zich uitstrekkende holen, 

en daarvoor valt het water als een gordijn droppelsgewijs, hier 

en daar ook in groote watervallen, van de rotsen naar beneden. 

Volgens de ons verstrekte kopie der nog niet uitgegeven 

kaart van het topographisch instituut te Batavia zou de hoogste 

top van dit uitgebreide bergsysteem de Liang Koeboeng zijn. 

Van den hoogsten rug van den Liang Gagang uit gezien, maakte 

hij echter op mij volstrekt niet den indruk van een berg van 

1832 M., en inderdaad bevestigde later de resident ook mijn 

vermoeden, dat deze opgave in de genoemde kopie een schrij f- 

fout was; in plaats van 1832 had er 1332 moeten staan. 
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Omdat ik op Borneo nog geen berg van meer dan 1325 M. 

hoogte beklommen had en op een reus van 1832 M. een zeer 

eigenaardige voor het hooggebergte kenmerkende flora te ver- 

wachten was, had ik plan, na met den Liang Gagang afgedaan 

te hebben, eerst den nabijzijnden Amei Ambit, vandaar over 

den Liang Patah naar den L, Koeboeng door te dringen, en 

later, zoo mogelijk, ook nog den Tilom te bezoeken. Om mij 

eerst nog beter op de hoogte te stellen van de ligging en de 

terreinomstandigheden van den Liang Koeboeng, richtte ik mijne 

uitstapjes, na het voorste deel van den Liang Gagang in alle 

richtingen doorkruist te hebben, weder naar het achterste ge- 

deelte van den berg. Reeds viermaal waren mijn pogingen om 

een blik op den Liang Koeboeng te kunnen werpen door den 

dichten nevel of regen mislukt, toen er eindelijk weer een hel- 

dere, zonnige dag kwam. Doch ook ditmaal zou het mij niet 

vergund zijn mijn doel te bereiken. Onderweg, verscheidene uren 

van mijn verblijfplaats verwijderd, werd ik door een nieuwen 

koortsaanval verrast. Aangezien de beide eerste aanvallen vrij 

onbeduidend geweest waren en mij veel aan de bereiking van 
mijn doel gelegen was, liet ik mij niet afschrikken, maar 
wachtte, op een door de koelies vervaardigd houten toestel 
liggend, tot de rillingen zouden ophouden, en bereikte daarna, 

hoewel langzaam bijna de kloof, waardoor men de achterste 

rotsbank bestijgen kan. Daar zag ik mij echter gedwongen terug 

te keeren en bereikte niet dan met onbeschrijfelijk veel moeite 

en na mij onderweg zeker wel 25 maal te hebben moeten neder- 

zetten of leggen, mijn station. 
Toen de koorts door het gebruik van chinine eenigszins onder- 

drukt was, daalde ik den 7%» April, na een maand op den 
Liang Gagang te hebben doorgebracht, weer naar Nanga Raoen 
af, waar ik een week rust nam. 

Den 15% April vertrok ik, met het plan, om mij door 
het dicht begroeide bosch en tusschen de rotsen door een weg 

naar den Liang Koeboeng te banen, naar den 1081 M. hoogen 

Amei Ambit, waar de heer Bürrikorer zich eveneens in een 

troglodiet hervormd had, en reeds ongeveer een maand in een, 
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tot zijn zeer huiselijk station „Poenangrot” ingericht, ruim hol 
vertoefde. Wat den naam van dezen berg aangaat, daarin ben 
ik het niet eens met den heer Bürrikorer, en heb op mijn 
dikwijls en op eenen BREN herhaalde vragen van de 
Dajaks de st t ontvangen om met volle 
zekerheid tusschen Améi Ambit en Liang Koeboeng te kunnen 
beslissen. Het meeste vertrouwen schijnt mij evenwel het her- 
haald ontvangen antwoord te verdienen, dat de berg Amei 
Ambit heet, dat „liang”’, evenals in het Soendaneesch, rotshol 
beteekent en dus met Liang Koeboeng slechts het groote hol 
zou bedoeld worden, waarin de heer BürrikoFer zijn station 
gevestigd had. Men moet echter in aanmerking nemen, dat de 
Oeloe Ajer-Dajaks den ver afgelegen, op de topographische kaart 
als Liang Koeboeng aangegeven berg, ja zelfs het nog betrek- 
kelijk gemakkelijk toegankelijke achterste gedeelte van den 
Liang Gagang volstrekt niet kennen en daarom met dezelfde 
namen misschien andere bergen bedoelen dan de Poenans, die 
door hun rondzwervende levenswijze een veel wijderen geogra- 
phischen horizon hebben. 

Reeds op den Liang Gagang had ik een zoo rijke flora aan- 
getroffen als nog op geen anderen berg, en het herbarium was 
daardoor in een tijdsbestek van vier weken weder met 500 
nummers vermeerderd. Toch wachtten mij op den Amei Ambit 

nog veel rijkere botanische schatten. Ofschoon de meeste mijner 
tochten gedurende de halve maand, die ik hier doorbracht, 
zich tot de naaste omgeving onzer Poenangrot bepaalden, 

groeiden mijne verzamelingen hier weer met 350 nummers aan. 
Opmerkelijk was het, dat de op den Liang Gagang zoo 

talrijke boomen van den damar pakit hier ontbraken; als 

grootste woudreuzen worden zij hier vervangen door eiken, die 

zich in grootte met hun Europeesche verwanten kunnen meten. 

Een daarvan stond niet ver voor onze Poenangrot, met zijn 

statige kroon een geheel bosch overschaduwend. Hoewel het 

aantal reeds op den Liang Gagang gevonden soorten wel een 

dozijn zal bedragen hebben, vond ik hier weer een aanzienlijk 

aantal andere soorten. Van andere boomen onderscheidden 
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zieh door een groot aantal soorten op beide bergen in ’t bijzonder 

de Myrtaceeën, Rubiaceeën, Anonaceeën, en het geslacht M yris- 

tica, terwijl Rhododendrons vooral op den Amei Ambit talrijk 

vertegenwoordigd waren. Jammer, dat ik van de meeste soorten 

geen bloemen kon vinden, 
Ofschoon ik mij nu den tijd gunde ook veel grootere boomen 

te doen vellen dan in het begin, was toch het inzamelen dezer 

kostbare botanische schatten met veel moeilijkheden verbonden. 

Zoo vond ik b.v. eens op den Liang Gagang midden in het 

woud op den bodem een prachtige, groote, gele Rhododendron- 

bloem. Omdat dit mij voor een Rhododendron volstrekt geen 

geschikte standplaats scheen, meende ik, dat zij van een hoogen, 

onbereikbaren rotswand afgewaaid zou zijn, en sloeg verder 

geen acht op de vondst. Dergelijke bloemen vond ik evenwel 

later niet ver van mijp „roemah koetoe” in de omgeving van 

een kolossalen damar pakit; bij het zoeken naar den struik, 

waarvan de bloemen afkomstig waren, bleek, dat die zich, 

met bloemen overdekt, hoog in de takken van den damarboom 

bevond. Omdat laatstgenoemde veel te kolossaal was om 
geveld of beklommen te kunnen worden, bleef mij niets anders 

over, dan de bij de bloemen behoorende bladeren met mijn 
geweer naar beneden te schieten. Toen deze eerste poging 
om mijn geweer, dat tot nog toe alleen ten dienste der zoölo- 

gische verzamelingen van den heer Bürrikorer gebruikt was, 
ook aan de botanie dienstbaar te maken, met goeden uitslag 

bekroond werd, bediende ik er mij op gelijke wijze meermalen 

van. Vond ik nl. in den omtrek van een boom, die te groot 
was om te vellen of er in te klimmen, bloemen of vruchten, 

dan zocht ik uit de op den grond onder den boom liggende 
bladeren de talrijkst voorkomende soort uit en schoot dan ter 
vergelijking eenige bladeren van den boom af‚ die door eenige 
in de eerst van struiken en kleine boomen gezuiverde nabijheid 

staande Dajaks werden opgevangen. Kwamen nu de bladeren 

van den boom overeen met de op den grond liggende, dan 
was ik zeker, dat zij en de gevonden bloemen of vruchten tot 
dezelfde soort behoorden en kon ik er een gewenschte hoeveel- 
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heid van inzamelen. Ook een Orchidee met prachtige, gele 
bloemen, die op den Amei Ambit in menigte tegen de onbe- 
reikbare rotswanden boven onze Poenangrot groeide, moest 
door een geweerschot naar beneden gehaald worden. Wel 
bekwam ik hierdoor steeds slechts zeer weinig materiaal, maar 
in allen gevalle toch voldoende om de soort te bepalen. Buiten- 
gewoon veel moeite kostte mij het vinden eener klimplant, 
wier mooie, gele bloemen ik wel op verscheiden plaatsen van 
den Liang Gagang op den grond gevonden had, maar de plant 
zelf kon ik nergens in de kronen der boomen ontdekken. 
Toen ik nu eïndelijk, behalve de bloemen, ook de bijbehoo- 
rende bladeren op den bodem vond, waaruit bleek, dat de 
plant een nieuwe Convolvulacea was, liet ik de Dajaks niet 
met rust, vóórdat de plant gevonden was. Nadat vooruit bepaald 
was, hoever het met bloemen bestrooide terrein zich uitstrekte, 
zond ik ze herhaaldelijk de met talrijke klimplantensoorten 
bedekte boomen in, en het heeft zeker uren geduurd, voor zij 
eindelijk de plant gevonden hadden; maar helaas, zij brachten 
slechts een enkelen tak met open bloemen mee. 

De rijke flora van den Liang Gagang en den Amei Ambit 
deed ook op den kegel van den Liang Koeboeng rijke bota- 
nische schatten verwachten. Helaas, het was mij niet vergund 
mijn verdere plannen ten uitvoer te brengen. Teruggekeerd van 
een tocht naar het achterste gedeelte van den Amei Ambit, 
waarop ik het beoogde doel al zeer nabij kwam, en den Liang 
Patah, die den Liang Koeboeng met den Amei Ambit verbindt, 
reeds van uit de naaste omgeving gezien had, werd ik den 
Isten Mei voor de vierde maal door koorts aangetast en zag mij 
daardoor tot terugkeer naar Buitenzorg genoopt. Slechts noode 
verliet ik dit botanische paradijs en eerst na lang wikken en 
wegen besloot ik tot den terugkeer. Maar zelfs daarna geraakte 
ik, als ik weer terugdacht aan het heerlijke berglandschap der 
Boven-Mandei, met zijn overrijken plantengroei, nog herhaal- 
delijk in twijfel, of het besluit om naar Buitenzorg terug te 
gaan, niet overijld was geweest; en eerst toen ik op de terug- 
vaart met een onaangename, Chineesche stoomboot nog eens een 
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hevigen malaria-aanval kreeg, en zelfs opnieuw in het gezonde 

klimaat van Buitenzorg, gevoelde ik mij geheel met mijn lot 

verzoend. 

Den Dier Mei daalde ik met den heer Bürrikorer, die nu 

voor eenigen tijd zijn station naar Nanga Raoen verplaatste, 

naar ons hoofdstation af. Aangezien ik nu op de reis naar 

Buitenzorg gelegenheid had zelf voor de planten te zorgen, 

verzamelde ik gedurende den terugtocht nog zooveel mogelijk 

planten, die door fraaie bloemen of bont geteekende bladeren 

uitmuntten en bracht den volgenden dag ook nog aan den voet 

van den Liang Gagang een groote verzameling bijeen. Hierdoor 

kon ik twaalf kisten met levende planten, waarbij te Pontianak 

nog een blik met waterplanten gevoegd werd, mee naar Bui- 

tenzorg nemen, waar zij, ondanks den verren afstand en de 

vierweeksche reis, in den besten toestand aankwamen. 

Reeds den 7den en Ssten Mei begaf ik mij naar Poetoes Sibau, 

vanwaar ik den 19de den kontroleur VAN VELTHUIJSEN op zijn 

stoombarkas naar Smitau vergezelde. Den 21ste Mei nam ik 

afscheid van den kontroleur, die mij steeds de meest mogelijke 
hulp verleend had, en wien ik daarom den grootsten dank 

verschuldigd ben. Met de Chineesche stoomboot Kim Sim voer ik 

terug, Sintang aandoende om daar afscheid te nemen van mijne 
bekenden, in de eerste plaats van den assistent-resident SNELLE- 

BRAND, die steeds mijne Sintang passeerende bezendingen levende 

planten op de beste wijze verzorgde. Den 24ster Mei ’s morgens 

bereikte ik Pontianak, waar ik nog tien dagen op het vertrek 

der mail moest wachten. 
Den 6de" Juni kwam ik, 8} maand na mijn vertrek, weer 

te Buitenzorg aan en bemerkte daar, dat tegen mijn verwach- 

ting, ook van de vroegere bezendingen een groot aantal planten 

goed overgekomen waren en door de zorgvuldige oppassing der 

heeren WIGMAN en Smrrm een aantal mooie bladplanten, waar- 

onder de verrukkelijk schoone Lieea amabilis, zelfs nog meer 

pracht ten toon spreidden, dan op hun natuurlijke standplaats. 

Ook van het herbarium, dat nu 3450 nummers omvat, kunnen, 

daar het afkomstig is van een streek, waarvan zich, behalve 
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TEYsSMANN'’s nog niet bewerkte verzameling, zoo goed als niets 
in de botanische musea bevindt, zeer belangrijke uitkomsten 
verwacht worden. Wat het aantal verzamelde soorten betreft, 
het is natuurlijk moeilijk, dit met eenige zekerheid op te geven, 
zoolang het herbarium niet volgens het natuurlijke stelsel, 
maar volgens de nummers gerangschikt is. Daar ik er echter 
zooveel mogelijk naar gestreefd heb, dezelfde soort niet van 
verschillende standplaatsen en dus onder verschillende nummers 
in te zamelen, zal het wel niet te hoog geschat zijn, als ik 
het aantal soorten op ongeveer 3000 stel, vooral omdat er bij 
de levende planten nog talrijke soorten zijn, die zich niet bij de 
3450 nummers bevinden. 

Ter aanvulling van het herbarium werd ook nog rijkelijk 
spiritusmateriaal verzameld. Het aantal zendingen naar Buiten- 
zorg bestaat uit 27 kisten herbarium en 40 kisten en 7 manden 

met levende planten. 
Al deze uitkomsten zouden evenwel niet verkregen zijn zonder 

het overleg en de voorzorgen, waarmee de resident Tromp de 

omvangrijke onderneming heeft voorbereid; aan zijn steeds 

ruimschoots verleende hulp, en zijn op eigen ervaring en groote 

vertrouwdheid met de toestanden van het land berustenden raad 
heb ik het hoofdzakelijk te danken, dat het mij gelukt is, niet 

onbeduidend tot den grondslag voor een flora van Borneo te 
hebben bijgedragen. 

at de wetenschappelijke bewerking van een zoo veelomvat- 
tend materiaal als het voorhanden zijnde, slechts langzaam kan 

vorderen en, zooals vooruit te zien is, eerst na verloop van 
verscheidene jaren ten einde gebracht kan worden, ligt te zeer 
in den aard der zaak, dan dat daarop nog in het bijzonder de 

aandacht behoeft gevestigd te worden. 



EIN NEUES CYPRIPEDIUM AUS BORNEO 

VON 

Dr. H. HALLIER. 

Vor wenigen Tagen wurden vom botanischen Garten zu 

Buitenzorg zum ersten Male von der Borneo-expedition 1893/4 

herrührende lebende Pflanzen nach Europa gesandt. Ausser 

einer Anzahl schöner durch silbern gestreifte Blätter ausge- 

zeichneter Blattpflanzen, die in den Annales dujardin bo- 

tanique de Buitenzorg beschrieben werden sollen, befindet 

sich unter ihnen auch ein neues Paphiopedilum (Cypripedium 
aut), das sich durch seine milden, harmonischen und in allmählich 

vermitteltem Übergang in einander verfliessenden Farben aus- 

zeichnet und von welchem schon an dieser Stelle eine vor- 

läufige Beschreibung folgen möge. 
Paphiopedilum amabile sp. n..— Habitu, foliis, forum forma 

et colore P. Mastersiano (Rchb. f.) Pfitz. proximum ; folia ad 

basin scapi congesta, disticha, coriacea, supra saturate atro- 

viridia, maculis pallide glauco-viridibus irregulariter tesselata; 

scapus 1-florus, raro 2-florus, usque ad 5 dm. longus, sicut 
bractea et ovarium tenuiter et dense pubescens; bractea brevis, 

ovarii partem basalem contractam vix superans ; se pa la pallide, 
sed laete viridia, dorso pubescentia, margine dense et minute 

ciliolata; sepalum superum inferiore multo maius latiusque, 
utrinque nervis ca. 13—17 subparallelis saturate viridibus 
striatum; petala usque ad 5 em. longa, 10—15 mm. lata, 
transverse distantia, vix deflexa, longe spathulata, dimidio 

basali ad margines 2 ciliis longis tenuibus atris sparsis barbata, 

dimidio distali minute et dense ciliolata, supra ubique ad 

margines laete viridia, ad basin secus marginem utrumque serie 
una macularum atrorubrarum guttata, secus nervum interme- 
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dium stria saturate rubra, quae apicem versus sensim in aream 
latam pallide, sed laete rubram marginibus laete viridibus 
einetam dilatatur, permeata; labium extus et intus pallide ru- 
brum, intus praeterea saturate rubropunetatum; saccus sub- 
eylindrieus, inflatus, apiee obtruncatus, superne colore inter 

brunneum et viridem ambiguo, ore pallide viridi. 

Dieses schöne Paphiopedilum findet sich sehr allgemein auf 
dem Berge Klamm bei Sintang am Mittellauf des Kap ua s- 
stromes in Westborneo, und zwar in einer Höhe von unge- 

fähr 700—950 m., sowohl in Gemeinschaft mit Arundina sp., 
Bromheadea sp., einer gelbblühenden Spathoglottis und anderen 

Orchideen, mit Nepenthes bicalcarata und anderen Arten dieser 
Gattung, sowie mit zahlreichen anderen eigenartigen Pflanzen 

auf den schiefen Felsplatten unterhalb und oberhalb der mäch- 
tigen Felswand, welche die ganze obere Hälfte des Berges 
umgürtet, als auch in Gemeinschaft mit Nepenthes ampullaria 
ete. im Schatten des dichten niedrigen Hochgebirgswaldes, 

welcher den Rücken des Berges bekleidet. 

Durch die schachbrettartige Zeichnung der Blätter giebt sich 

P. amabile leicht als Angehörige der Sektion T'esselatae Rchb. 
f. zu erkennen und zwar gehört es hier in die engere Ver- 

wandtschaftsgruppe P. Mastersianum, virens, Dayanum, javani- 

cum und Hookerae. Unter diesen hinwiederum scheint es dem 

erstgenannten am nächsten zu kommen, dem es in Wuchs, 

Blattfarbe und Gestalt und Färbung der Blumen so sehr ähnelt, 

dass ich es anfangs, als mir nur diein Gardener’s Chronicle 

15 (1894) p. 593 gegebene Beschreibung und Abbildung des 

letzteren zur Verfügung stand, für Cypripedium Mastersianum 

hielt und unter diesem Namen versenden liess. Erst aus 

einer inzwischen erhaltenen farbigen Abbildung des P. Mas- 

tersianum habe ich mich davon überzeugen können, dass sich 

unsere Art von der letzteren in der Verteilung der Blütenfarben 

wesentlich unterscheidet. 

Die beiden Kelchblätter prangen bei unserer Art in einem 

zarten, lebhaften Hellgrün und das obere ist zudem noch bei- 

derseits, wie auch bei P. Mastersianum, von einer grossen Zahl 
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bogig econvergierender dunkelgrüner Längsnerven durchzogen. 

Von einem gelbweissen Rande, wie er für P. Mastersianum 

kennzeichnend ist, finde ich jedoch in meinen am Fundort 

nach der lebenden Pflanze gemachten Aufzeichnungen über 

P. amabile nichts erwähnt. Die beiden seitlichen wagerecht 

abstehenden Blumenblätter sind nach dem Grunde zu an den 

beiden Rändern mit langen zerstreuten, schwarzen Wimpern 

besetzt. Längs des Mittelnerven verläuft vom Grunde aus ein 

dunkelroter Längsstreifen, der sich in der äusseren allmählich 

verbreiterten Hälfte der ringsum hellgrün gesäumten Blumen- 

blätter langsam in ein breites Feld verliert, dessen zartes 

lebhaftes Hellrot ringsum allmählich in das Hellgrün des Ran- 

des übergeht und als Complementärfarbe zu diesem in harmo- 

nischem Gegensatze steht. Während nun bei P. Mastersianum 

die Blumenblätter in ihrer schmäleren basalen Hälfte vom 

oberen Rande bis hinab zum Mittelnery und zudem längs des 

unteren Randes durch zahllose kleine schwarzrote Flecken 

punktiert sind und hierdurch auf eine enge Verwandtschaft mit 

P. Hookerae hinzudeuten scheinen, finden wir bei P. amabile 

nur längs der beiden Ränder je eine Reihe weniger und viel 

grösserer schwarzroter Tupfen. Der Schuh ist aussen und innen 

hellrot und innen ausserdem dunkelrot punktiert. Vorne geht 
das Hellrot nach oben zu in ein Braungrün über und der 

Mundsaum ist hellgrün berandet. 

Burrenzore, Mai, 1895. 



EEN PAAR OPMERKINGEN 

NAAR AANLEIDING VAN HET ARTIKEL: 

„Her SNEEUWGEBERGTE OP NIEUW GUINEA, DOOR 
Á. J. TEN BRINK” 

in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indië, 

Deel LII, tweede aflevering 1892. 

Aan Hueo ZörLeR komt wel de eer toe, het eerst over land 

verder in Duitsch Nieuw Guinea doorgedrongen te zijn, bij zijn 

tocht in het Winisterre-gebergte (Mana Boro Boro) en bij die 

gelegenheid de tusschen deze keten en het Bismark- gebergte 
gelegen „Kraetke’’- gebergte beschreven en benaamd te hebben; 

echter was het „Bismark’- gebergte reeds voor hem onder dien 
naam bekend. 

Schrijver dezes zag bij eene reis dicht langs de kust in Juli 

1886 de hooge blauwe toppen zich boven de wolken verheffen 

en is overtuigd, dat eene schatting van 6000 meter hoogte niet 
overdreven is. Ook toen vertoonden zich in ravijnen, iets 
beneden de toppen, helder witte strepen; toch zoude ik daarom 

niet willen beweren, dat dit juist sneeuw of gletschers wa- 

ren, want de ondervinding heeft mij geleerd, dat witte nevel- 

banken of ook wel helder wit zand bij hooge bergtoppen geheel 

het uiterlijk van sneeuw en gletschers kunnen aannemen. 

ZöLLER is op zijn hoog standpunt in het F'inisterre- gebergte 

ook zooveel dichter bij het Bismarck- gebergte gekomen, zonder 

evenwel met zekerheid te durven beweren, dat het werkelijk 
sneeuw of ijs was, wat hij met zijne begeleiders toen gezien 
heeft. | 

Ook komt aan FREIHERR VAN SCHLEINITZ niet de eer toe 
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de Kaiserin Augusta-rivier ontdekt te hebben, want op eene 

reis van den Duitschen stoomer „Samoa’’ werd op 9 Mei 1885 

die rivier door Kapitein EpvaRrD DALLMONN en Dr. FiNscH 

gezien en benaamd. 

In April 1886 ankerde de „Samoa” andermaal voor de rivier 

(144932 O.L. en 3°52’ Z.B.), die toen met een stoombarkas 

ruim 30 engl. mijlen opgevaren werd en waarbij men toen con- 

stateerde, dat geen bank de monding versperde en de diepte 

der rivier waarschijnlijk zoude toelaten, dat grootere vaartuigen 

haar op zouden kunnen varen. 
Einde Juli 1886 kwam FREIHERR VAN ScHLeItz, toen Landes- 

hauptmann van Duitsch Nieuw Guinea, met den stoomer „ Ottilie” 

van c° 200 Reg. Tons bij + 10 voeten diepgang, vergezeld door 

een aantal wetenschappelijke en practische mannen (waaronder 

ook schrijver dezes), en werd de „Kaiserin Augusta-rivier” 

ruim 300 eng. mijlen per „Ottilie’’ en dan verder nog + 60 

mijl in booten opgevaren. 
In het volgend jaar voer de iets minder diep stekende 

_„Samoa” de rivier omstreeks 100 eng. mijlen hooger op, dan 
de „Ottilie”- expeditie gekomen was, en landde aldaar, niet 
ver van den 141° O.L, de Nederlandsche grens, eene weten- 
schappelijke commissie, die aldaar haar kamp opsloeg. 

Later is de „Samoa”, ten dienste dier commissie, nog eenige 
keeren de rivier opgevaren. 

In 1890 nog eens voor twee dagen (dus misschien omstreeks 

100 eng. mijlen) door de „Ottilie”, voor rekening eener 
„Bremer Tabaks Maatschappij’; echter zijn tot dusverre, noch 
van wege de „Neu Guinea Compagnie” aan den „Kaiserin 

Augusta Fluss” stations, noch door eene Tabaks Maatschappij 
plantages aangelegd. 

Dat de honderden van mijlen stroomopwaarts zich uitstrek- 
kende breede vallei van de Augusta-rivier, uit diepen allu- 

viaalbodem bestaande, behalve voor cultuur van suikerriet, 
toen en rijst, voornamelijk ook voor den tabaksbouw 

als geschapen is, daarvoor moge tot bewijs dienen, dat de op 
den eersten tocht der „Ottilie’” door de expeditie verzamelde 
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tabaksbladeren, door de inboorlingen gesteld en gedroogd, bij 
aankomst in Europa zeer gunstig beoordeeld werden. 

De roem der ontdekking van dien heerlijken, machtigen 
stroom, schijnt echter aan Nederlanders toe te komen, want schrij- 
ver ontmoette eens eene reproductie van eene oude Hollandsche 
kaart (van SCHOUTEN?) waarin de monding eener ongenoemde 
groote rivier, thans „Kaiserin Augusta Fluss”, geschetst is (1). 

xk ok 

In »Early voyages to Terra Australis, now called Australia.” A 

Collection of documents and extracts from early Manuscript Maps from 

the beginning of the sixtheenth century to the time of Captn Cook, 

Edited by R. H. Mayor F. S, O. London. Printed for the Hakluyt Society 

MDCCCLIX. 



ANALYSE VAN HET WATER EENER WARME BRON 
„OP HET EILAND BABBER 

DOOR 

Dr. J. G. KRAMERS. 

Het eiland Babber, behoorende tot de zoogenaamde Zuid- 
wester-eilanden, bestaat uit een vulkaan, van wiens kratermuur 

ongeveer twee derden boven het water uitsteken, terwijl de zee 

in den eigenlijken krater staat. Het vertoont dus op de kaart 

den vorm van een stuk gebogen sikkel. Aan den noordooste- 

lijken uithoek ziet men vrij groote solfataren in werking en 

dicht bij de plek waar de stoomers der Paketvaart aanleggen, 
in de baai aan de binnenzijde, om het zoo te noemen, van het _ 
eiland bevindt zich aan den oever eene warme bron. Bij vol 

tij zijn de spleten, waaruit het water stroomt, door de zee 
bedekt. Het gesteente op die plek komt op het oog overeen 
met den andesiet van de bergen van Java, hier en daar bedekt 
met eene korst van kiezelsinter, dat zich uit het warme water 

afzet. De temperatuur daarvan zal naar schatting ongeveer 
70° C* bedragen. De samenstelling van het water komt 

overeen met die van andere dergelijke koude of warme bron- 

nen, die in vulkanisch gesteente ontspringen. 
Een liter bleek te bevatten: 
hdmi er 1.580 grammen, 
Si 0, 0816 
SO, ee Te 
Cl ie 
MS EIO 
MEO Ee OS 
ERO 
Nae WE U MEM 

Burrenzore, Agricultuurchemisch 
laboratorium van °s Lands Plantentuin. 



nT 
> 

ij 
nd D men 

m
o
n
s
 

w
o
r
d
 

6 
g
u
r
u
 

ve
 

Lu
ob

og
 

p
a
n
 

2 
H
R
 

z
u
m
o
;
 

g
o
 

Iw
de

ua
y:

e 

e
n
 

—
_
_
 

e
N
 

Î 1 ! s À 

, 

onzoaron 

rk, 

/ 

re 

n
n
 

W
w
a
o
o
p
n
u
a
g
 

uo
 

s
a
o
u
v
g
s
 

“
v
g
a
 

Y
a
o
q
u
o
r
 

dg
 

‘
C
u
p
 

o
y
d
o
s
 

‘
o
n
p
p
o
d
 

La
p 

SU
OY
DI
S 

AY
IS
uD
Jo
g 

/
 

3 

3
 

P
e
,
 

3
 

I
D
,
 

kl 
B 

\ 

FAA 
R
S
S
 

V/A 
S 

L
p
a
s
,
 
C
A
A
 

\
,
 
V
A
 

| 

d
n
 
z
e
 

S
S
 

Í 
g
e
n
s
 

9 
4
 

| 
a
n
 
d
u
r
o
y
'
o
)
 

/ 
a
s
s
 

a
 

/ 
I
S
 

V
D
 

| 
a
o
f
p
o
r
u
d
i
)
 

h
e
n
 

| 
e 

| 
d 

_ 
spa20 

S
n
 E
e
 

t
i
n
k
e
 

, 
v
d
 S
E
 
v
a
a
n
 

j 
€ 

ONYMYH I
k
 

n 
I
s
 
I
v
a
n
 

18 
e
e
n
 

5 
5 

u
p
z
a
g
 
v
o
o
g
d
)
 

: 
E
T
 

A
e
 

\
 

b
u
v
a
v
r
y
b
u
r
g
 

(
 

Did 
k
l
 
a
 

N
e
 

0
 t
h
e
n
 
s
t
e
 

K
N
 N
d
 

i8 
EN 

P
o
r
 
o
b
u
v
,
 

à
 

I
N
 

L
I
O
N
S
 
p
i
g
 ; 

N
 

E
N
 

g
p
 

l
d
 

; N 
S
 
$
 

B
o
 

Es E
r
 
G
u
 

I
N
H
O
N
V
W
v
d
 

E
E
N
E
S
 SIM 

S.OANHOH\ 
„va 
z05p 
YAjploou 
zy 
voa 

Kr 

APLUVWAS 

LAHIS 

rÁ 

6 
SV
L 

IT
O 

I
N
G
 

mf
os
ph
; 

Ya
rm
po
N 




